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1 Administrativa uppgifter 
 

Verksamhetsutövare: Preem AB (publ) 

Organisationsnummer: 556072-6977 

Postadress: 115 90 Stockholm 

Anläggning: Preemraff Lysekil 

Adress: Hamreviksvägen 1 

453 81 Lysekil 

Kontaktperson: Sara Lidholm (Miljöspecialist tillstånd) 

Tfn: 010-450 10 00 

E-post: Sara.lidholm@preem.se 

Fastighetsbeteckningar: Sjöbol 2:5, Aspedalen 2:9, Slättna 2:31 och Humlekärr 

3:1 

Lagfaren fastighetsägare: Preem AB 

Kommun: Lysekils kommun 

Län: Västra Götalands Län 

Verksamhetskod enl. SFS 2013:251: Huvudverksamhet, 23.30 Raffinering av mineralolja (A) 

Sidoverksamheter: 39.60 Hantering och lagring av 

bränsle, 40.40 Förbränning med en total installerad 

tillförd effekt av mer än 300 MW, 63.10 

Hamnverksamhet där trafik medges för fartyg med en 

bruttodräktighet på mer än 1 350 

Kravnivå enl. SFS 2015:236: Högre kravnivån 

Tillsynsmyndighet miljö: 

Tillsynsmyndighet Seveso: 

Länsstyrelsen Västra Götalands Län 

Länsstyrelsen Västra Götalands Län 

 

 

2 Myndighetsbeslut och -ärenden 

2.1 Gällande tillstånd 

Tillstånd till raffinaderiverksamhet med tillhörande hamnar har med-
delats av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg i deldom 2004-06-30 
(mål nr M 326-01). Slutliga villkor vann laga kraft 2013-10-08. 

 

I deldom 2011-12.06 lämnade mark- och miljödomstolen tillstånd att 
uppföra och ta i drift en anläggning för mottagning, hantering och 
lagring av flytande naturgas (LNG). Denna anläggning opereras av 
Gasum. 

 

mailto:Sara.lidholm@preem.se
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Här utöver har mark- och miljödomstolen i dom 2015-07-01 (mål nr M 
216-15) meddelat tillstånd att uppföra och ta i drift en kompletterande 
vakuumdestillationsanläggning (VDU2). 

2.2 Nu aktuell tillståndsprövning 

Preems raffinaderi i Lysekil avses under de kommande åren anpassas till en 

produktion med både förnybara och petroleumbaserade råvaror, med en 

ökande andel av det förnybara. Diesel och komponenter till diesel framställs 

idag av fossil råvara i den så kallade Synsat-anläggningen. Försök med 

låginblandning av förnybar matning till denna genomförs med början 

hösten 2020. Testerna ger ett underlag till de nu aktuella ombyggnaderna av 

Synsat som behövs för en storskalig samproduktion. Som en följd blir också 

modifieringar av bland annat vätgas- respektive survattensystemen 

nödvändiga, för att öka kapaciteten i dessa. 

Ansökningshandlingar är under utarbetande och planeras lämnas till mark- 

och miljödomstolen under december 2020. Ansökan avser ett 

ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 a § miljöbalken (1998:808, MB). Den 

befintliga verksamheten kommer inte till följd av åtgärderna att ändras på 

ett betydande sätt. Villkoren för ändringstillståndet kan därmed begränsas 

till att avse de planerade modifieringarna. Ett behov av ändring i de villkor 

som tidigare har meddelats för övriga delar av verksamheten, som inte 

omfattas av ändringen, förutses inte.  

Den utökade råvarubasen bestående av förnybara råvaror (råtalldiesel, 

UCO, vegetabiliska oljor, animaliskt fett m fl), aktualiserar följande 

prövningspunkter/verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen 

(2013:251): 

- HVO-tillverkningen vid Synsat-anläggningen faller under bestämmelsen 

i 12 kap. 1 § MPF (24.01-i). 

- Förnybar matning till vätgastillverkningen vid HPU faller under 

bestämmelsen i 12 kap. 23 § MPF (24.23-i). 

- Planerad användning av animaliskt fett som råvara faller under 

bestämmelsen i 29 kap. 32 § MPF (90.241-i). 

- Planerad användning av Used Cooking Oil (UCO) som råvara faller 

under bestämmelsen i 29 kap. 68 § MPF (90.410). 
 

Det totala råvaruintaget avses behållas på nuvarande nivå, vilket är 

maximalt 11,4 miljoner ton. 
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2.3 Anmälningsärenden 

Preemraff har i en anmälan till Länsstyrelsen i Västra Götaland den 2020-

06-24 redovisat den beredning av markområden, rivning av utrangerad 

utrustning samt omlokalisering av rörledningar, elkablar och 

processutrustning som är en förutsättning för den påbörjade omställningen 

av produktionen. 

Preemraff har i en anmälan till länsstyrelsen 2020-08-27 redovisat flytt av 

befintligt vätgaslager. Anmälan kompletterades 2020-10-07 med redogörelse 

av genomförd riskanalys. 

3 Samrådets omfattning 
Ombyggnaderna antas medföra en betydande miljöpåverkan, enligt 6 § 1 

miljöbedömningsförordningen (2017:966), då verksamheten bl a omfattas av 

verksamhetskod 23.30-i, anläggning för raffinering av mineralolja eller gas. 

Undersökningssamråd behöver därför inte genomföras varför Preem har 

valt att direkt bjuda in till avgränsningssamråd. 

Nu aktuellt samråd avser också uppfylla de krav på ett sådant som finns i 

lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor. 

4 Lokalisering av verksamheten 
Raffinaderiet i Lysekil är det största och mest moderna i Sverige. Det är 
beläget på norra delen av Lysehalvön i Lysekils kommun, cirka 10 km från 
tätorten Lysekil (figur 1). Verksamheten har bedrivits här sedan 1975, då 
raffinaderiet byggdes. De fastigheter som omfattas är Sjöbol 2:5, Aspedalen 
2:9, Slättna 2:31 och Humlekärr 3:1. Området utgör riksintresse för indust-
riell verksamhet.  
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Figur 1. Preemraffs placering på Lysehalvön, norr om Lysekil (kartor: Lantmäteriet) 

 

Raffinaderiet ligger på ett plansprängt område, i snitt 24 meter över 

havsytan. Marken för den omkringliggande tankparken har varierande höjd, 

upp till cirka 35 meter över havsytan. Raffinaderiområdet mäter 1,6 km x 1 

km.  
 

 

Figur 2. Preemraff Lysekils anläggningar på Stretudden (gråmarkerat) 
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Synsat-anläggningen finns inom processområdet, vilket ligger mitt i den 

gråmarkerade ytan i figur 2. Komponenttankarna är markerade med små, 

tätt placerade svarta cirklar i den norra delen av raffinaderiområdet.   

Preemraff Lysekil driver Sveriges näst största hamn, med avseende på 

tonnage. Det finns två kajområden, råoljehamnen och produkthamnen, 

vilkas lägen framgår av figur 2. 

 

5 Beskrivning av naturområden 
Området där raffinaderiet ligger består till stora delar av ett kalt och hällrikt 
bergs- och klipplandskap med insprängda områden med ängs- och 
jordbruksmark liksom skogspartier med sly och lövskog längs 
höjdpartierna. Berggrunden utgörs främst av graniter. Dalgångarna täcks till 
stor del av kalkhaltig lera på grund av lämningar av skal från snäckor och 
musslor, då marken tidigare utgjorde havsbotten.  
 
Terrängen är kuperad med stora nivåskillnader, vilket är en fördel för 

raffinaderiverksamheten på många sätt, både vad gäller säkerhet, miljö och 

buller. Anläggningen omsluts delvis av det kuperade landskapet, vilket ger 

en mer positiv landskapsbild än om landskapet hade varit platt.  

Som framgår av figur 3 omges Preemraff Lysekil av en rad skyddsvärda 

områden som naturreservat, naturvårdsområden, Natura 2000-område 

enligt Art- och habitatdirektivet samt Riksintresseområden för naturvård 

och friluftsliv. 
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Figur 3. Karta över Preemraff Lysekil (röd punkt) och närliggande Natura 2000-områden 

och naturreservat. 

6 Beskrivning av ny verksamhet 

6.1 Övergripande beskrivning 

Synsat-anläggningen är designad för att tillverka diesel/dieselkomponenter 

genom avsvavling och avaromatisering av egentillverkade fossila 

komponenter. Omvandlingen sker vid förhöjt tryck och hög temperatur 

samt i närvaro av katalysator. 

Då förnybara råvaror och produkter kommer att hanteras samtidigt som 

den fossila produktionen fortgår, finns på sikt ett behov av ny utrustning för 

lossning av fartyg och lagring, för att kunna förvara olika kvaliteter separat. 

Många förnybara råvaror är korrosiva, vilket förutsätter att cisternerna är 

särskilt anpassade för en sådan hantering. Preemraff avser därför att 

uppföra en ny sådan cistern samt bygga om ett antal befintliga, för lagring 

av ickefossila råvaror. 

Ombyggnader krävs också i vissa av de övriga produktionsanläggningarna. 

Den förnybara råvaran har en något annorlunda sammansättning än den 

fossila, vilket påverkar material- och energibalanser. Befintlig utrustning är 

inte dimensionerad för körfall med en större andel förnybart, varför 

förändringar behöver genomföras. Bland annat måste kapaciteten på 
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survattensystemet kompletteras med ett nytt system och framställningen av 

vätgas för behandling av råvarorna expanderas. 

Den totala volymen förnybar råvara som kommer att kunna behandlas i 

Synsat-anläggningen när anpassningen är klar uppskattas till cirka 1 miljon 

m3 per år, motsvarande cirka 40 % av matningen till Synsat. Råvarorna är 

bland annat UCO (Used Cooking Oil), talloljor, utsmält animaliskt fett samt 

olika vegetabiliska oljor som rapsolja och teknisk majsolja. 

Olika alternativa ombyggnadskoncept utvärderas fortlöpande. Här redo-

visade förslag har bedömts vara de mest effektiva att genomföra, vad gäller 

kostnader, energi och miljö. 

6.2 Egenskaper hos den förnybara råvaran 

Egenskaperna hos den förnybara råvaran skiljer sig på flera sätt från den 

fossila vilket är orsaken till de relativt omfattande nödvändiga 

ombyggnationerna av Syansatanläggningen för att möjliggöra drift med hög 

andel förnybar råvara.    

 

6.2.1 Kemiska reaktioner 

Förnybara råvaror av den typ som avses användas som matning till Synsat 

består i huvudsak av triglycerider. Triglyceridmolekylen innehåller syre som 

behöver avlägsnas. Det görs över en katalysator genom två reaktioner; 

hydrodeoxygenering (1) och hydrodekarboxylering (2). I den förstnämnda 

reaktionen mättas syret till vatten med hjälp av vätgas. Kolkedjorna i 

triglyceriden bildar samtidigt raka kolkedjor samt propan. I den andra 

reaktionen delas triglyceriden upp till raka kolkedjor och propan i närvaro 

av vätgas, samtidigt som syret bildar koldioxid och kolmonoxid. 

 

(1)Hydrodeoxygenerering 
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(2) Hydrodekarboxylering 

 

 

6.2.2 Korrosionsaspekter 

Förnybara råvaror skiljer sig från fossila när det gäller vilka korrosionstyper 

som kan uppkomma. Triglycerider är i sig själva inte korrosiva vid låg 

temperatur men sönderfaller till fria fettsyror vid upphettning vilka är 

korrosiva. Den förnybara råvaran innehåller högre halter av klorider än den 

ordinarie fossila matningen. Klorider kan vid vissa driftbetingelser fälla ut 

som salter och orsaka tryckfall och korrosion. Den koldioxid som bilas 

enligt reaktionerna ovan kan, i närvaro av vatten, bilda korrosiv kolsyra. 

 

6.3 Ombyggnader i cisternpark och hamn 

En ny cistern för förnybar råvara avses uppföras. Samtidigt planeras för 

ombyggnad av två befintliga cisterner till lagring av förnybar råvara. 

Därutöver ska fem cisterner byta service och en avställd cistern för 
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survatten renoveras och tas i drift igen. Ombyggnaderna medför viss 

nyinstallation av rörledningar. 

Kaj 5 förses med ny utrustning för lossning av förnybara råvaror. Ett 

rörledningssystem installeras för att sammanbinda lossningsutrustningen 

med cisternerna. 

6.4 Ombyggnader i processområdet 

I Synsat-anläggningen avlägsnas det svavel och de aromatiska föreningar 

som finns i matningen. Processen är katalytisk och kräver en tillsats av 

vätgas samt högt tryck och hög temperatur. Anläggningen designas nu för 

40 % inblandning av förnybar råvara. Den maximala genomströmningen 

kommer inte att förändras. 

Ombyggnaderna innebär att två nya reaktorer uppförs, en för att ta bort det 

syre som förnybara råvaror innehåller och en för att göra molekylerna mer 

förgrenade och därmed förbättra slutproduktens köldegenskaper. De nya 

reaktorerna kommer att innehålla katalysatorer, som i sammansättningen 

liknar de som redan finns vid raffinaderiet.  

Då de nya råvarorna är korrosiva krävs att utrustningen är utförd i bestän-

diga material. Ett nytt separat matnings- och förvärmningssystem för dessa 

avses därför installeras. Delar av matningen till de nya reaktorerna förvärms 

elektriskt. 

Användningen av förnybar råvara medför en ökad vätgaskonsumtion i 

Synsat-processen. Då de befintliga kompressorerna för vätgas inte har 

tillräcklig kapacitet installeras ytterligare kompressorer i anläggningen. 

Ombyggnaden omfattar även annan ny eller utbytt utrustning, som 

pumpar, luftkylare och olika processkärl. 

Det ökade vätgasbehovet kommer att täckas dels genom att installera en ny 

så kallad PSA-anläggning (Pressure Swing Absorption), för återvinning av 

vätgas från ICR-anläggningen och rening av vätgas från 

Platformeranläggningen, samt dels öka kapaciteten i vätgasanläggningen, 

HPU. Det senare görs genom att installera en ny reaktor och att öka kapaci-

teten på nuvarande processutrustning, inklusive den till HPU:n hörande 

befintliga PSA-anläggningen.  

Vid vätgasbehandling av förnybar råvara bildas framförallt vatten av det 

syre som råvaran innehåller, men också kolmonoxid (CO). Då ämnet är ett 

gift för katalysatorerna måste det avlägsnas ur processen. En gasström 
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kommer därför att ledas från Synsat till den nya PSA-anläggningen. CO 

avskiljs där tillsammans med kolväten och leds till bränngasnätet. Den 

renade vätgasen återförs till vätgassystemet. PSA-anläggningen består av 

processkärl med absorptionsmassa, kompressorer och luftkylare. 

I Synsat-processen uppkommer så kallat survatten, vilket är en vattenström 

innehållande föroreningar som svavelväte, klorider, ammoniak och 

koldioxid. De redan befintliga systemen för survattenbehandling har inte 

tillräcklig kapacitet att ta emot ytterligare sådant, varför en ny anläggning 

för behandling av det tillkommande vattnet projekteras. Denna kommer att 

bestå av ordinär processutrustning, som exempelvis ett strippertorn, 

värmeväxlare, återkokare och pumpar. 

Den modifierade produktionen påverkar raffinaderiets olika servicesystem, 

som exempelvis bränngas, vatten och elkraft. I de flesta fall kan ett ökat 

behov mötas med befintlig utrustning. Ett tilltagande elkraftsbehov medför 

att ett nytt ställverk planeras inne på raffinaderiområdet. Samtliga 

förändringar i resursbehov och servicesystem utreds i detalj inom projektet. 

Åtgärderna innebär sammantaget installation och anslutning av ny 

processutrustning av samma typ som redan finns vid raffinaderiet. 

Ombyggnaderna utförs där det redan idag finns produktionsanläggningar. I 

viss omfattning kan därför befintlig utrustning komma att behöva flyttas, 

för att ge plats åt ny sådan. Det handlar då huvudsakligen om rör- och 

elledningar samt enstaka processkärl. Gammal utrustning inom 

processområdet som inte längre behövs kommer att rivas för att ge plats åt 

ny utrustning. 

Vid produktion med förnybar råvara kommer också en viss mängd nafta och 

gas, av förnybart ursprung, att bildas.  

 

6.5 Alternativa processer 

Ett alternativ till att bygga om Synsat till förnybar samprocessning skulle 

vara en helt ny, separat anläggning som endast processar förnybar matning. 

Att bygga om en befintlig anläggning har dock flera fördelar; mindre nya 

ytor krävs, färre förändringar i logistikkedjan krävs och befintlig 

processutrustning kan nyttjas i ny service. I framtiden bedöms 

anläggningen via en ny, mindre ombyggnation kunna hantera en helt 

förnybar produktion.    
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7 Förväntad miljöpåverkan 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas och ingå i den 

kommande tillståndsansökan. Bifogat finns ett utkast till innehållsförteck-

ning till MKB:n. Dokumentet kommer att omfatta bland annat miljöeffekter 

vid normal drift och vid en eventuella olycka. 

 

7.1 Eldad energi och utsläpp till luft 

Förnybar råvara minskar behovet av ugnseldning i Synsat-anläggningen. 

Ombyggnaden av HPU-anläggningen medför också ett minskat behov av 

extern bränngas make-up, samtidigt som även ångproduktionen i anlägg-

ningen minskar. Det sistnämnda beräknas medföra en ökad eldning i 

ångpannorna. Totalt sett bedöms bränslebehovet vid Preemraff bli i stort 

sett oförändrat och därmed antas befintliga villkor för förbränningsutsläpp 

till luft inte behöva justeras. 

7.2 Utsläpp av koldioxid 

Ombyggnaden av Synsat kommer att reducera koldioxidutsläppet i 

användarledet med cirka 1,2 miljoner ton per år med potential att nå 1,7 

miljoner ton per år. Ombyggnaderna av HPU medför ett ökat 

koldioxidutsläpp vid maximalt utnyttjande av anläggningen som en direkt 

effekt av det ökade vätgasbehovet vid förnybar produktion. Samtidigt 

kommer den övriga delen av raffinaderiets fossila produktion anpassas så 

att utsläppen av koldioxid inte ökar. 

7.3 Elektrisk energi 

Nya elektriska installationer ger en viss ökning av elkraftsförbrukningen, 

totalt beräknad till cirka 140 GWh per år. Energieffektiv utrustning och 

produktion är övergripande styrparametrar för anläggningsdesignen. 

Konsumtionen av bränsle och elkraft i övriga delar av det befintliga 

raffinaderiet beräknas inte påverkas av ombyggnaderna i någon större 

omfattning. 
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7.4 Flyktiga organiska föreningar - VOC 

De nya råvarorna är generellt lågflyktiga. Ny processutrustning och den nya 

lagertanken kommer att byggas med hög VOC-standard. Totalt sett 

förväntas ökningen av kolväteutsläppen till luft vara av liten betydelse. 

7.5 Lukt 

Vad gäller luktemissioner förutses inga förändringar av vikt. 

7.6 Vattenanvändning och utsläpp till vatten 

Behovet av råvatten ökar marginellt, i storleksordningen 1 m3/h. Vid 

hydrering av förnybara råvaror bildas vatten och i kombination med ett 

ökat tvättbehov blir raffinaderiets hantering av avloppsvatten mer omfat-

tande. Olika möjligheter att återanvända renat survatten studeras inom 

projektet. Volymökningen av avloppsvatten beräknas netto till cirka 17 m3 

per timme, vilket reningsverket har kapacitet att rena. Halterna kommer att 

hållas på samma nivå som idag däremot ökar mängderna något till följd av 

flödesökningen.  Eventuellt ökade utsläpp till vatten bedöms rymmas inom 

befintliga villkor. 

Ytterligare hårdgjorda ytor innebär en viss ökning av volymen dagvatten. 

Detta avleds via dagvattensystemet alternativt till reningsverket, i de fall det 

finns en risk för oljekontaminering. 

7.7 Råvaror och kemiska produkter 

Raffinaderiet i Lysekil processar idag upp till 11,4 miljoner ton råolja och 

andra fossila satsningskomponenter. Ombyggnaden av Synsat medför att 

upp till 1 miljon m3 av satsningsmaterialet kan ersättas av förnybar råvara. 

Råvarorna utgörs av bland annat olika vegetabiliska oljor som rapsolja och 

teknisk majsolja, talloljor, UCO (Used Cooking Oil) samt utsmält animaliskt 

fett. 

 

Två nya katalysatorer kommer att behövas i Synsat. Det ena är en nickel- 

molybdenbaserad katalysator samt skyddslager (ca 370 m3 totalt) och den 

andra består av ädelmetall (platina) och zeolit (ca 150 m3 totalt). 

Utöver detta tillkommer en hetolja till det elektriska hetoljesystemet. 

Denna olja är speciellt framtagen för att tåla höga temperaturer utan att 

brytas ner. Systemet kommer att vara slutet och cirkulerande varför ingen 

kontinuerlig förbrukning förväntas. 
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7.8 Avfall 

Inga stora förändringar av mängden avfall förutses vid normala 

driftsförhållanden av de ombyggda anläggningarna. Det tillkommande 

avfallet är av samma typ som från befintliga anläggningar, främst förbrukad 

katalysator. Två nya katalysatorer installeras i Synsat-anläggningen, vilka i 

sammansättning och funktion liknar sådana som redan används vid 

raffinaderierna. Under drift försämras aktiviteten på katalysatorerna, varför 

de behöver bytas med vissa tidsintervall. Hanteringen av den förbrukade 

katalysatorn kommer att ske enligt Preemraffs befintliga rutiner, vilket 

innebär att den omhändertas av verksamheter som är specialiserade på 

sådan återvinning Även absorptionsmassan till den nya PSA-anläggningen 

och massan från den nya reaktorn på HPU-anläggningen kommer att bytas 

och tas om hand. Bytesintervallerna är dock mycket längre här.  

I samband med mark- och installationsarbetena kan exempelvis förorenade 

massor, skrot och förbrukat emballage uppkomma. 

7.9 Kemikalieanvändning  

Survattenanläggningen kräver en tillsats av lut, motsvarande cirka 150 m3 

per år av en lösning med halten 20 %. Lut hanteras redan vid Preemraff i 

andra anläggningar. 

7.10 Buller 

Viss processutrustning som kompressorer och ventiler avger buller. Åtgär-

der för minskad ljudnivån från enskilda komponenter kommer att faststäl-

las under projekteringen, för att säkerställa att arbetsmiljökrav och villkor 

avseende buller klaras. Bullernivån i omgivningen beräknas bli oförändrad. 

7.11 Markarbeten 

Inför markarbeten utförs kontroller av föroreningssituationen i de aktuella 

områdena. Undersökningar och omhändertagande av eventuellt förorenad 

jord utförs i överensstämmelse med den handlingsplan för mark som 

Preemraff redovisat till Länsstyrelsen. 

7.12 Transporter 

Under byggperioden ökar vägtransporterna något, ifråga om personal-

transporter, godsleveranser och avfallshantering. När den ombyggda 

Synsat-anläggningen tagits i drift kommer fartygsrörelserna att bli fler, då 
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den förnybara råvaran tas in på fartyg som har mindre lastkapacitet än 

råoljefartyg. Antalet råoljefartyg kommer därmed att minska något. 

Projektet genomförs i överensstämmelse med Preems interna investerings-

rutin, vilket bland annat säkerställer att gällande BAT-slutsatser och BREF-

dokument tillämpas inom projektet samt vid därpå följande uppstart och 

produktion. 

7.13 Sammanfattning av miljöpåverkan 

Sammantaget bedöms ingen betydande ökad påverkan på miljön att ske till 

följd av ombyggnaderna. Miljöpåverkan vid normaldrift samt vid yttre 

händelser kommer i princip att vara oförändrat jämför med idag med den 

skillnaden att de förnybara råvarorna bedöms generellt ha en lägre 

miljöpåverkan än petroleumbaserade råvaror. Gällande villkor för 

verksamheten påverkas inte av ombyggnaden. 

8 Hantering av risker 
 

8.1  Verksamhetens risker 

Preemraff Lysekil har identifierat anläggningsrisker i en grovriskanalys, 

senast uppdaterad 2018. En kvantitativ riskanalys (QRA) genomfördes 2015 

för identifiering av riskavstånd från verksamheten. QRA:n kompletterades 

2018 för att även få med de riskförändringar som den nya VDU 2 

anläggningen medför. En viktig del vid förändringar är fortsatt analys och 

hantering av risker. Preemraff har en instruktion SA501 Riskhantering som 

beskriver när och hur en riskanalys ska genomföras.  

Åtgärder i verksamheten som finns för att förebygga och begränsa följderna 

av en allvarlig kemikalieolycka är bland annat passivt brandskydd, 

vatten/skumsprinkler, ångkylningssystem, invallningar, länsor för utsläpp i 

vatten, brandlarm, gasdetektorer, nödavstängningar, säkerhetskritiska 

instrumentfunktioner, tryckavlastning, brandvatten, skumvätska, mobil 

brandutrustning och släckvattenomhändertagande. 

 

8.2 Säkerhetsrapport 

Preemraff Lysekil tillhör den högre kravnivån enligt förordning om åtgärder 

för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
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(2015:236). Säkerhetsrapporten för raffinaderiet uppdaterades senast under 

2018. I den kommande tillståndsansökan fogas till säkerhetsrapporten ett 

addendum för planerade ombyggnationer. 

 

8.3 Påverkan på respektive från verksamheter i omgivningen 

I direkt anslutning till Preemraff Lysekil finns en terminal med möjlighet till 

in- och utlastning av LNG, vätskeformig naturgas. Terminalen ägs och drivs 

av Gasum. 

 

8.3.1 Händelser vid Preemraff Lysekil som skulle kunna påverka verksamheter i 

omgivningen 

I hamnen vid lossning skulle ett läckage på ledningar eller brott på 

lastarmar kunna ske. Detta skulle kunna leda till utsläpp av kolväte och 

möjlig brand som skulle kunna påverka Gasums LNG-system. Där 

Preemraffs - och Gasums ledningar är förlagda bredvid varandra skulle ett 

läckage på någon av Preemraffs ledningar kunna leda till brand och 

påverkan på Gasums LNG-ledningar. En tankbrand i Preemraffs 

tankområde (närmast LNG-siten) skulle kunna ge begränsad 

värmepåverkan på Gasums processområde. Inga risker för 

eskalation/dominoeffekter har identifierats.  

 

8.3.2 Händelser från verksamheter i omgivningen som skulle kunna påverka 

Preemraff Lysekil 

 
I hamnen vid lossning skulle ett läckage på ledningar eller brott på 

lastarmar kunna ske. Detta skulle kunna leda till utsläpp av LNG och möjlig 

brand som skulle kunna påverka Preemraffs system. Där Preemraffs - och 

Gasums - ledningar är förlagda bredvid varandra skulle ett läckage på någon 

av Gasums ledningar kunna leda till brand och påverkan på Preemraffs 

ledningar. Inga risker för eskalation/dominoeffekter har identifierats. 

 

8.4 Planerade ombyggnationer 

 



UNDERLAG FÖR SAMRÅD 

Preem AB – Preemraff Lysekil 

21 (23) 

8.4.1 Allmänt 

Riskanalyser utförs under flera steg i ombyggnadsprojekt. Typ av 

riskanalyser och detaljeringsgrad anpassas under projektets framskridande. 

Anläggningsändringarna kommer att utföras enligt standarder och 

lagstiftning. 

 

8.4.2 Tankpark och hamn 

Enligt de analyser som hittills utförts påverkar hanteringen av de nya 

råvarorna inte riskbilden mot omgivningen eller riskbilden för stor 

kemikalieolycka. 

8.4.3 Processområdet 

I anläggningen kommer en del fossil matning bytas ut mot förnybara 

råvaror. Förändringen av anläggningen innebär att mer vätgas kommer att 

hanteras i processen. Enligt de analyser som hittills utförts påverkar inte 

förändringen i anläggningen riskbilden mot omgivningen eller riskbilden 

för stor kemikalieolycka.  

 

 

 

  



UNDERLAG FÖR SAMRÅD 

Preem AB – Preemraff Lysekil 

22 (23) 

Bilaga  
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Kompletterande samrådsunderlag för ombyggnad av 

dieselanläggning m.m. 2020-11-06 

1 En redovisning enligt 22 kap. 1 d § miljöbalken 

  

Enligt 22 kap. 1 d § miljöbalken gäller följande: En ansökan om tillstånd att ändra en verksamhet 

ska innehålla en redogörelse för alla tillståndsbestämmelser och villkor som gäller för 

verksamheten enligt tidigare tillstånd. Om ansökan avser ett ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 a 

§, ska ansökan också innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma om ett sådant 

ändringstillstånd är lämpligt. 

  

Länsstyrelsen har begärt att de uppgifter som anges i bestämmelsen, ska lämnas redan i 

samrådsskedet. 

  

En redogörelse för de tillståndsbestämmelser och villkor som gäller för verksamheten enligt 

tidigare tillstånd, redovisas i Bilaga A. 

  

2 Preems grund för att anse att ändringstillstånd är tillräckligt 

  

Länsstyrelsen har även efterfrågat Preems grund för att anse att ett ändringstillstånd är 

tillräckligt, samt bolagets bedömning i fråga om ansökans avgränsning i förhållande till 

verksamheten som helhet. 

  

Enligt 16 kap. 2 a § miljöbalken gäller följande: Vid ändring av en miljöfarlig verksamhet får 

tillståndet begränsas till att enbart avse ändringen (ändringstillstånd). 

  

Bestämmelsen infördes i miljöbalken som en del i regelpaketet ”En effektivare miljöprövning”. 

Det uttalade syftet var att effektivisera miljöprövningen, dvs. att göra prövningen snabbare och 

enklare utan att åsidosätta hälso- och miljöskyddskraven. Utgångspunkten var en strävan efter 

att hålla handläggningstiderna så korta som möjligt utan att försvåra möjligheten att uppnå 

miljömålen eller att åsidosätta allmänhetens rätt till insyn och deltagande (se prop. 

2004/05:129 s. 1), en strävan som är aktuell även idag (jfr. Dir. M2020:86; Kommittédirektiv; En 

modern och effektiv miljöprövning). 

  

Syftet med bestämmelsen om ändringstillstånd var vidare att verksamhetsutövaren skulle 
kunna ansöka om en angelägen och brådskande ändring eller utökning av verksamheten utan 
att prövningen skulle bli belastad med frågor som gäller anläggningsdelar som inte berörs av 
ändringen (se prop. 2004/05:129 s. 62 ff).  



 

  

Vad gäller omfattningen av den planerade ansökan kan följande anföras: 

  

Ansökan avser att möjliggöra användandet av förnybara råvaror till Synsat-anläggningen samt 

användning av bio-LNG . 

  

Den tillståndsgivna totala årliga genomströmningen kommer inte att påverkas av de sökta 

förändringarna.   

  

Ansökan kommer att omfatta en ombyggnation av den befintliga Synsat-anläggningen för att 

möjliggöra en hög inblandning av förnybar råvara. Förnybara råvaror har delvis en annan kemisk 

uppbyggnad än fossila, och det krävs därför en om- och tillbyggnad av Synsat-anläggningen.  

  

Vidare behövs ytterligare modifieringar på processområdet i form av en ny survattenstripper för 

att omhänderta ökad survattenproduktion från Synsat-anläggningen, och en s.k. PSA-anläggning 

(Pressure Swing Absorption) för att uppkoncentrera vätgas samt avlägsna den kolmonoxid som 

bildas av de förnybara råvarorna i Synsat-anläggningen. Eftersom Synsats vätgasbehov genom 

dessa förändringar ökar signifikant avses en vätgasrik ström från ICR att återvinnas. Dessutom 

avses vätgasproduktionen ökas genom ombyggnad. Även på tankfält planeras modifieringar för 

att anpassa flödet för de nya råvarorna. Slutligen behöver Kaj 5 förses med ny utrustning för 

lossning av de förnybara råvarorna. 

  

Preliminära ytor som planeras att nyttjas i projektet framgår av figur 1.   

  

Preem bedömer att planerade modifieringar i förhållande till raffinaderiets övriga verksamhet 

(helheten) är tydligt avgränsade samt av mindre omfattning. Det rör sig enbart om nödvändiga 

förändringar för att möjliggöra ett första steg i omställningen mot storskalig produktion av 

förnybar diesel. Synsat är en befintlig anläggning som byggs om; raffinaderiets övriga 

anläggningar, förutom HPU, kommer inte att påverkas. Befintliga tillståndsvillkor bedöms kunna 

omfatta även den nu sökta verksamheten. 

  

I ansökan kommer att ingå ett underlag som beskriver den sökta ändringens påverkan på 

verksamheten som helhet. 

  

Vad gäller rättspraxis på området vill Preem hänvisa till Vänersborgs tingsrätts, mark- och 

miljödomstolens dom den 10 juni 2013 i mål nr M 92-13 (Ändringstillstånd avseende om- och 

tillbyggnader av befintlig produktionsanläggning för grön diesel vid Preems raffinaderi i 

Göteborg) samt till Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, protokollsbeslut den 8 februari 

2018 i mål nr M 921-17 (Tillstånd (ändringstillstånd) till ökad produktion av blekt sulfatmassa vid 

Karlsborgs Bruk). Avgörandena bifogas som Bilaga B och Bilaga C. 

  



Den ändring som ansöks om möjliggör samprocessning av förnybara råvaror på 

Synsatanläggningen. Volymen förnybart kommer att motsvara upp till cirka 40% av Synsats 

anläggningskapacitet. Ändringen aktualiserar ytterligare prövningspunkter/verksamhetskoder 

utöver befintliga. De tillkommande koderna redovisas i samrådsunderlaget (s. 7). Gällande 

tillståndsmeningar påverkas dock inte. 

 

I ansökan avses ett yrkande med i huvudsak följande innehåll framställas: 

  

Preem AB (publ.) ansöker om tillstånd till i ansökan beskrivna om- och 

tillbyggnader av befintlig Synsat-anläggning, nytt survattensystem, ombyggnad av 

befintlig vätgasanläggning samt därmed sammanhängande mindre ändringar i 

tankpark, på produktkaj m.m., för utökad produktion av förnybar diesel vid 

bolagets raffinaderi i Lysekil. Tillståndet gäller utöver tidigare tillståndsgiven 

verksamhet men inom gällande tillståndsram med en maximal årlig 

genomströmning av 11,4 miljoner ton. 

  

För den nu tillståndsgivna tillverkningen ska gälla vad som tidigare har bestämts 

för den övriga verksamheten i fråga om villkor och provisoriska föreskrifter m.m. 

Härutöver gäller att verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse 

med vad bolaget uppgivit eller åtagit sig i målet. 

  

Preem vill slutligen peka på att det rör sig om en miljöförbättrande åtgärd; ett första steg i en 

angelägen omställning vid Preems raffinaderier för att kunna uppnå det svenska klimatmålet[1]. 

Vikten av att underlätta vid miljöförbättrande ändringar beskrivs i Industriutsläppsutredningens 

betänkande (SOU 2011:86; Bättre miljö - minskade utsläpp, s. 295-297). Den frågeställning som 

berörs där är i vilken utsträckning en anmälan till tillsynsmyndigheten kan ersätta en 

tillståndsansökan, men delar av resonemanget är allmängiltigt. Bl.a. anförs att ett företags 

begäran om att få göra miljöförbättrande åtgärder bör hanteras på ett sätt som gör att 

förbättringar snabbare kommer på plats, och att ambitionen bör vara att miljöprövningen ska 

vara enkel för alla som vill genomföra miljöförbättrande åtgärder. 

Sammantaget är det Preems uppfattning att det planerade projektet och den kommande 

ansökan uppfyller förutsättningarna för en prövning för ändringstillstånd. 

 

 

Preliminära ytor som skall nyttjas i projektet kan ses figur 1.   

 

 

 

 

 
[1] Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter 

nå negativa utsläpp. 
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Figur 1. Översiktsbild Preemraff Lysekil med ytor som omfattas av projektet markerade i rött. 

      

3 Rivningsarbeten 

Förutom de rivningsarbeten som är beskrivna och godkända i anmälan till Länsstyrelsen i Västra 

Götaland 2020-06-24, kommer viss utrustning behöva bytas ut inom Synsats processområde när 

Synsat byggs om. På grund av uppkomst av andra korrosionsmekanismer och ett ökat gasflöde 

genom anläggningen behöver viss utrustning bytas ut till följd av detta. Preliminärt kommer en 

kompressor, två kärl, två luftkylare och en värmeväxel att bytas ut.     

 

4 Preliminär bedömning av miljöpåverkan  

Projektet kommer inte innebära någon ökad genomströmning genom raffinaderiet vilket 

innebär att den förnybara volymen kommer att reducera den fossila genomströmningen.   

 

Efter ombyggnad bedöms alla nuvarande miljövillkor fortsatt kunna innehållas. Påverkan på de 

omkringliggande naturområdena till följd av ombyggnaden bedöms preliminärt som mycket 

Nytt importsystem för 
förnybara råvaror på 
kaj 5

Ombyggnad/
tillbyggnad i befintlig 
processyta

En ny tank i 
befintlig tankpark

Nytt ställverk



begränsade och preliminärt gör bedömningen att miljökvalitetsnormer för luft och vatten inte 

kommer att överskridas. 

 

Nedan följer en presentation av ett urval av nuvarande miljövillkor och en bedömning av hur de 

olika utsläppen bedöms påverkas efter ombyggnaden.  

 

4.1 Utsläpp till vatten  
Raffinaderiets processavloppsvatten och sanitära avloppsvatten renas idag i ett eget 

reningsverk som har såväl kemisk som biologisk rening. Den biologiska reningen sker i en 

aktivslamanläggning med reduktion av både kväve samt organiskt material. Mängden 

processavloppsvatten som skall renas bedöms öka med cirka 17 m3/h, vilket kan hanteras av 

befintligt reningsverk. Uppföljningen av miljövillkoren sker i den punkt där renat avloppsvatten 

och dagvatten från området når recipienten, Brofjorden.   

  

Jämfört med dagens utsläpp kommer halterna av TOC och kväve att ligga på motsvarande nivå 

som i dagsläget, medan mängderna bedöms öka med ca 10 %. Mängden utsläppt fosfor 

kommer under normal drift inte att öka då ett nytt reningssteg har implementerats som med 

kemikalisk fällning reducerar halten fosfor jämfört med tidigare nivåer. Övriga 

villkorsparametrar som totalt extraherbara ämnen (olja), suspenderat material och pH bedöms 

inte påverkas i någon större utsträckning jämfört med de nivåerna som erhålls idag. Utsläppen 

till Brofjorden bedöms därmed kunna hållas inom de gränser som gäller för verksamheten idag, 

se tabell 1.    

  

 
Tabell 1. Gällande miljövillkor för utsläpp till recipienten Brofjorden 

Parameter Nuvarande villkor 

Totalt extraherbara ämnen 

(olja) 

3 mg/l och 5 ton per år 

TOC (totalt organiskt kol) 15 mg/l och 40 ton per år 

Totalkväve 4 mg/l och 10 ton per år 

Totalfosfor 0,5 mg/l och 1 ton per år 

pH 7-9 

Suspenderat material* 20 mg/l 

*mäts direkt efter reningsverket 

 

I ansökan ingår ett nytt importsystem för förnybara råvaror från kaj till lagringstank. Kajen 

utrustas med en ny lastarm och tillhörande rörsystem. Vattenmiljön i hamnen bedöms ej 

påverkas.   



4.2 Utsläpp till luft 
Raffinaderiets utsläpp av svaveldioxid är kopplat till hur mycket avsvavling av produkter som 

sker. Eftersom förnybara råvaror innehåller mycket låga svavelhalter kommer mängden utsläpp 

av svaveldioxider inte att öka.  

 

Utsläpp av kväveoxider är kopplade till förbränning av gas i ugnar, eldade ångpannor och 

fackling. Den eldade energimängden bedöms ligga på samma nivå som idag och därmed 

kommer inte utsläppt mängd av kväveoxider att öka.  

 

Katalysatorstoft från krackeranläggningen påverkas inte av nu aktuella ombyggnader. 

 

Villkor för utsläpp till luft kan ses i tabell 2.  

 
Tabell 2. Gällande miljövillkor för utsläpp till luft 

Parameter Nuvarande villkor 

Svavel 400 ton per år 

Kvävedioxid 700 ton per år 

Stoft från kracker 75 mg/Nm3 * 

* riktvärde 

 

4.3 VOC 
VOC-utsläpp, som alkanemissioner, från Preemraff mäts årligen av en extern resurs – ett företag 
vid namn FluxSense – med hjälp av en metod som kallas SOF (The Solar Occultation Flux 
Method). SOF bygger på att man mäter absorbtionen av solljus när det passerar ett utsläpp av 
VOC. Osäkerheten i mätningarna är relativt stor, dels beroende på osäkerhet i vindskattning, 
dels beroende på att förhållandena i produktionsanläggningen de dagar som mätning sker är 
helt avgörande för resultatet. Sedan mätningarna startade är trenden minskande.  
 

Någon tydlig korrelation mellan VOC-utsläpp och genomströmning har inte kunnat urskiljas. De 

främsta faktorerna som påverkar mängden utsläppt VOC är bland annat underhållsaktiviteter, 

utomhustemperatur, driftstörningar, ångtryck och punktläckage. 

 

VOC från hela raffinaderiet bedöms påverkas marginellt av nu aktuell ansökan. VOC utsläppet 

kommer att öka från processarean på grund av nya processutrustningar, för att minimera dessa 

kommer ny utrustning byggas med hög VOC-standard.   

 

4.3.1 Förändringar i tankpark 

För att möjliggöra lagerhållning av nya råvaror kommer flera tankar att byta service, dvs rockad 

av tankinnehåll. Nedan presenteras den förväntade effekten gällande VOC-utsläpp till följd av 

de planerade förändringarna.  

  

Förnybara råvaror 



Förnybara råvaror är generellt lågflyktiga och bedöms inte orsaka några ökade VOC-utsläpp. De 

kommer att lagerhållas i två befintliga tankar avsedda för produkter med betydligt lägre 

flampunkt. Tankarna har kupoltak, en har inre flytande tak och båda kommer att vara svagt 

trycksatta med kväve. VOC-utsläppen från dessa tankar uppskattas minska från reda låga 

emissionsnivåer. En ny tank för förnybar råvara kommer att ingå i ansökan och kommer även 

den att utrustas med kupoltak, inre flytande tak samt trycksättas med kväve. Det totala 

utsläppet av VOC från dessa tankar förväntas minska med cirka 3 ton/år.  

  

Gasoljekomponenttankar 

En befintlig tank försedd med kupoltak och avsedd för produkt med flampunkt >55°C (tidigare 

brandfarlighetsklass 3) avses att utnyttjas för produkt med flampunkt 30-55°C (tidigare 

brandfarlighetsklass 2B). Den är svagt trycksatt med kvävgas och gasfasen är sammanbunden 

med tankar i liknande service. VOC utsläppet från denna tank kommer att öka något. Två andra 

gasoljetankar byter service för lagerhållning av andra gasoljekvaliteter vilket inte förväntas 

påverka VOC-utsläppet. Totalt förväntat utsläpp från dessa tankar är ett ökat utsläpp om 1 ton 

per år.  

  

Survattentankar 

En befintlig, men avställd, tank för survatten kommer att tas i drift. Tanken kommer att 

genomgå en omfattande renovering där bland annat taket byts ut och gasfasen kommer att 

kopplas samman med en annan survattentank. VOC-utsläppet förväntas bli betydligt lägre än 

när tanken var i drift tidigare. 

  

Råoljetankar, råoljebergrum 

Då importen av råolja förväntas minska kommer även VOC-utsläppen för lagring av råolja i både 

tankar och bergrum att minska. Minskningen i VOC-utsläpp har inte kvantifierats.    

   

4.4 Koldioxid  
Synsat kommer att minska sitt eldade energibehov till följd av ombyggnaden. Istället för att 

addera en ny eldad processugn utreds de tekniska förutsättningarna för ett elektriskt 

hetoljesystem, vilket minskar koldioxidutsläppet signifikant jämfört med en ny eldad utrustning. 

Förutom ett minskat internt energibehov kommer Synsat att producera bränngas som delvis 

kommer från förnybar källa. Energiinnehållet i denna kommer att användas i övriga raffinaderiet 

och ersätter fossil gas. 

 

Processen att producera bränslen med förnybart innehåll konsumerar stora mängder vätgas. I 

ansökan ingår därför återvinning av en vätgasrik ström samt utökad kapacitet på HPU-

anläggningen genom en ombyggnation. Ombyggnaden medför att värme återvinns internt till 

vätgasproduktionen och därmed minskar koldioxidutsläppet per producerad vätgasenhet. Den 

interna värmeåtervinningen innebär också att mängden ånga från den ombyggda anläggningen 

minskar. Beroende på driftstatus på övriga anläggningar kan denna minskade mängd ånga 



behöva kompenseras i de eldade ångpannorna. Kapacitetsökningen på HPU innebär, vid fullt 

utnyttjande, ett ökat koldioxidutsläpp jämfört med idag.  

 

Då den totala genomströmning genom raffinaderiet inte kommer att utökas, kommer mängden 

fossila råvaror som årligen processas vid raffinaderiet att minska för att ge plats åt förnybara 

råvaror. Minskad fossil satsning i kombination med eventuella andra åtgärder medför att det 

fossila koldioxidutsläppet från Preemraff Lysekil inte skall överstiga utsläppet i nollalternativet 

om 1,7 miljoner ton/år.  

 

Genom förbränning av bränngas med förnybart innehåll tillkommer ett utsläpp av biogen 

koldioxid. Utsläpp av koldioxid sammanfattas i tabell 3.  

 
Tabell 3. Uppskattad förändring av koldioxidutsläpp relativt nollalternativet 

 Källa ton/år 

Fossil koldioxid Ombyggnation HPU 0 * 

Biogen koldioxid från 

biobränsle 

Förnybar produktion 98 000 - 134 000 

* Ingen ökning på grund av reducering i den fossila produktionen 

 

Preems raffinaderier ingår i det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter EU ETS 

(Emissions Trading System) som begränsar emissionen av växthusgaser genom att sätta ett 

gemensamt tak och en successiv nedtrappningskurva för utsläppen.  

 

Den förnybara produktionen från den ombyggda Synsatanläggningen kommer att reducera det 

fossila koldioxidutsläppet i användarledet med cirka 1,2 miljoner ton per år med potential att nå 

1,7 miljoner ton per år.  

5 Planerade inventeringar, beräkningar och övriga utredningar 

Bullersimuleringar har utförts och kommer att redovisas i ansökan. Då nollalternativet i ROCC-

ansökan och ansökt alternativ i denna ansökan för utsläpp till luft är de samma kommer dessa 

simuleringar att användas. Nuläget i denna ansökan är något lägre än det nuläge som var i 

ROCC-ansökan varför även ROCCs nuläge kommer att användas. 

 

6 Luktemissioner  

Förnybara råvaror bedöms bidra med låga luktemissioner då lagertankarna kommer att vara 

svagt trycksatta med kväve. En av de befintliga tankarna samt den nya tanken kommer att ha 

inre flytande tak vilket minskar risken för luktemissioner. Den nya tankens gasfas kommer att 

bindas samman med en balansledning till en befintlig tank.  



 

7 Anmälningsärenden  

Preemraff har, förutom anmälan till Länsstyrelsen i Västra Götaland den 2020-06-24 och 2020-

08-27, även gjort följande anmälningar: 

 

Anmälan avseende provdrift av samprocessning av rapsolja på Synsat, 2020-02-11. 

Kompletterad 2020-04-07 samt 2020-04-28.  

 

Anmälan avseende hantering av HVO Diesel 100 i bergrum 5001, 2020-03-02. Kompletterad 

2020-04-14. 

 

Anmälan avseende hantering av etanol i tank 4407, 2018-12-20. 
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Preemraff Lysekil – Sammanställning av gällande tillstånd och 

villkor 

 

 

Gällande tillstånd 

 

För verksamheten vid Preemraff Lysekil gäller tillstånd meddelat av 

Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen, genom deldom den 30 juni 2004 i 

mål nr M 326-01.  

 

Tillståndsmeningarna har följande lydelse: 

 

Miljödomstolen lämnar Skandinaviska Raffinaderi Aktiebolag Scanraff 

(bolaget) tillstånd enligt miljöbalken att bygga om bolagets 

raffinaderianläggning vid Brofjorden, tillverka s.k. EU-anpassade 

drivmedel enligt de bränslespecifikationer som gäller från år 2000 

och öka produktionen till en årlig genomströmning av 11,4 miljoner 

ton samt ta den med ansökan avsedda verksamheten i drift. 

 

Tillståndet omfattar också mottagning och behandling av avfall från 

fartyg som angör bolagets hamnar samt från upptagen löskommen olja 

m.m. som härrör från bolagets egen verksamhet, avseende oljehaltiga 

avfall till en mängd av cirka 70 000 m3 per år. 

 

I deldom den 6 december 2011 lämnade mark- och miljödomstolen tillstånd 

att uppföra och ta i drift en anläggning för mottagning, hantering och 

lagring av flytande naturgas (LNG), med en årlig mängd om 250 000 ton 

LNG. Denna anläggning opereras av Skangas Terminal AB. I deldomen 

avgjordes vissa uppskjutna villkorsfrågor. 

 

Mark- och miljödomstolen har vidare i dom den 28 maj 2013 fastställt 

slutliga villkor i resterande avseenden. 

 

Härutöver har mark- och miljödomstolen i dom den 1 juli 2015 i mål nr 

M 216-15 meddelat tillstånd att uppföra och ta i drift en kompletterande 

vakuumdestillationsanläggning (VDU). Anläggningen beräknas tas i drift 

under 2018. 

 

Följande villkor gäller för Preemraff Lysekil. Sammanställningen följer 

i allt väsentligt redovisningen av villkor som görs i den årliga 

miljörapporten. Ursprungliga villkorsnumreringar anges inom parentes 

efter respektive villkor. I de villkor i vilka hänvisning sker till 

andra villkor, har hänvisningen markerats med parentes, för att 

tydliggöra att det är det ursprungliga villkorsnumret som avses. 
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Gällande miljövillkor 

 

Allmänt villkor 

 

1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten, inklusive 

åtgärder för att uppfylla miljöbalkens mål, bedrivas i huvudsaklig 

överensstämmelse med vad bolaget i ansökningshandlingarna och i 

övrigt uppgett eller åtagit sig i målet. (1) 

 

Hushållning med energi 

 

2. Bolaget skall för att hushålla med energi sträva efter att minska 

energiförbrukningen i verksamheten och härvid beakta energiaspekter 

vid val och utformning av nya anläggningsdelar eller komponenter som 

ersätter gamla samt vid översyn av underhålls- och driftrutiner för 

verksamheten. Bolaget skall upprätta, dokumentera, följa samt fort-

löpande revidera och uppdatera rutiner för detta arbete. Rutinerna 

skall inges till tillsynsmyndigheten senast fyra månader efter det 

att denna dom vunnit laga kraft eller inom annan tid som tillsyns-

myndigheten bestämmer. Bolaget skall utan onödigt dröjsmål rappor-

tera avvikelser från dessa rutiner till tillsynsmyndigheten. (2) 

 

Utsläpp till luft 

 

3. Det totala utsläppet av svavel från raffinaderiverksamheten får som 

medeltal för senast tre gångna kalenderår inte överstiga 

400 ton S/år. (42) 

 

4. Det totala utsläppet till luft av svavel från svavelåtervinnings-

anläggningen får per år, räknat som medeltal för senast tre gångna 

kalenderår, inte överstiga 1,5 kg per ton producerat svavel. (43) 

 

5. Det totala utsläppet från raffinaderiet av kväveoxider, omräknat 

till kvävedioxid får, som medeltal för senast tre gångna kalenderår 

inte överstiga 700 ton/år. (44) 

 

6. För gasåtervinningen i produkthamnen gäller att anläggningen av-

seende klass 1-produkter ska drivas med en tillgänglighet på 90 %. 

Anläggningen ska anses tillgänglig om utsläppet inte överskrider 

10 g/Nm
3

. (45) 

 

7. Kloridrika ventilationsgaser från regenereringen av platformer-

katalysator ska renas genom att absorbera klorväte på recirkulerad 

katalysator, så att utsläppet av klorväte till luft som medeltal för 

senast tre gångna kalenderår begränsas till 1 ton per år. (46) 

 

8. Ammoniakslip från SCR-anläggningar får som riktvärde inte överstiga 

5 ppm i den renade förbränningsgasen. (3) 

 

9. Bolaget skall med lämplig detektionsutrustning återkommande spåra 

läckage av kolväten från ventiler, flänsförband, pumpar och övrig 

processutrustning inom processarea, tankområden omfattande bl.a. 

tätningar och andra läckagepunkter på flytande tak, bergrum, vatten-
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rening, utlastningsanordningar m.m. samt i samråd med tillsynsmyn-

digheten snarast vidta de reparationer, kompletteringar, utbyten och 

annat som kan krävas med anledning av upptäckt läckage. Läck-

sökningen skall också avse luktande ämnen. (4) 

 

10. Bolaget skall fortlöpande vidta åtgärder för att minska utsläppen av 
kolväten till luft från verksamheten. Bolaget skall för detta arbete 

upprätta och till tillsynsmyndigheten inge en plan för fortlöpande 

kartläggning och utsläppsbegränsande åtgärder avseende kolväteut-

släpp och luktstörande ämnen till luft. Av planen, som skall revide-

ras årligen, skall framgå vilka kartläggningsinsatser och störnings-

begränsande åtgärder som bolaget avser att utföra under nästkommande 

år och vilka åtgärder som planeras att utföras på längre sikt samt 

vilken utsläpps- och störningsminskning som kan beräknas bli följden 

av åtgärderna. (5) 

 

11. Bolaget skall för att minimera utsläppen av kolväten från nya 

anläggningsdelar eller komponenter som ersätter gamla välja sådan 

utrustning att så täta enheter som möjligt erhålls och så att ut-

släppen blir så små som möjligt. Bolaget skall upprätta, dokumen-

tera, följa samt fortlöpande revidera och uppdatera rutiner för val 

av sådan utrustning. Rutinerna skall inges till tillsynsmyndigheten 

senast fyra månader efter det att denna dom vunnit laga kraft eller 

inom annan tid som tillsynsmyndigheten bestämmer. Bolaget skall utan 

onödigt dröjsmål rapportera och ange skälen till avvikelser från 

dessa rutiner till tillsynsmyndigheten. (6) 

 

12. Stofthalten i utgående rökgaser från den katalytiska krackerns 

regenerering får som riktvärde inte överstiga 75 mg/Nm
3

 torr gas 

(månadsmedelvärde). (7) 

 

13. Bolaget skall tillse att det finns ett ständigt fungerande övervak-
ningssystem som kontrollerar att facklornas pilotbrännare kontinuer-

ligt är tända samt att ett system för ånginblåsning kan utnyttjas 

varigenom utsläpp av sotande rök kan undvikas. (8) 

 

14. Rökgastemperaturen i utgående rökgaser får som riktvärde ej under-
stiga 150°C. (9) 

 

Fackling 

 

15. Fackling av gaser från bergrummen får normalt inte ske kvälls- och 
nattetid (kl. 18 – 07) och ska om möjligt undvikas under månaderna 

maj – augusti. (47) 

 

Utsläpp till vatten 

 

16. Bolaget skall kontinuerligt underhålla avloppsvattenledningssystemet 
och vidta andra åtgärder som behövs för att minska belastningen på 

vattenreningsanläggningen. I detta syfte skall bolaget årligen till 

tillsynsmyndigheten inge en plan i vilken bolaget redogör för plane-

rade reparationer och andra åtgärder. (10) 
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17. Reningsverket skall alltid drivas med högsta möjliga verkningsgrad. 
Driftstörningar skall åtgärdas utan onödigt dröjsmål. (11) 

 

18. Avloppsvatten från provtryckning av tankar samt dagvatten från tank-
invallningar från norra tankfältet skall avledas via säkerhetsdammen 

till Skutevik. (12) 

 

19. Utsläpp av föroreningar från verksamheten får, uppmätta i kontroll-
punkt V

15
, inte överstiga följande koncentrationer som månadsmedel-

värden. 

 

 Totalt extraherbara ämnen     3 mg/l 

 TOC      15 mg/l 

 Ammoniakkväve      3 mg/l 

 Totalkväve       4 mg/l 

 Totalfosfor                  0,5 mg/l 

 pH       7 – 9 

 Suspenderat material (mätt i punkten V8B)  20 mg/l 

 

 Begränsningsvärdet är uppfyllt om ovan angivna värden innehålls 

minst 10 av kalenderårets 12 månader. (48) 

 

20. Utsläpp av föroreningar från verksamheten får, uppmätta i kontroll-
punkt V

15
, inte överstiga följande mängder per kalenderår. 

 

 Totalt extraherbara ämnen     5 ton 

 TOC      40 ton 

 Totalkväve      10 ton 

 Totalfosfor       1 ton 

        (49) 

 

21. Halten suspenderat material i kontrollpunkt V8B får, under minst 10 
av kalenderårets 12 månader, inte överstiga 20 mg/l, räknat som må-

nadsmedelvärde. (50) 

 

Buller 

 

22. Buller från raffinaderiet skall begränsas så att det inte ger upphov 
till högre ekvivalent ljudnivå som riktvärde utomhus vid bostäder 

utanför område detaljplanelagt för raffinaderiet än 50 dB(A) dagtid 

(klockan 07-18) och 45 dB(A) övrig tid. (13) 

 

23. Momentana ljud nattetid (klockan 22-07) får som riktvärde ej över-
stiga 55 dB(A). (14) 

 

24. Bolaget skall upprätta och följa en handlingsplan som syftar till 
att minska buller från verksamheten i omgivningarna utöver vad som 

anges i ovan angivna villkor nr (13) och (14). Planen, som också 

skall omfatta reparation och underhåll samt om- och tillbyggnader, 

skall följas upp och uppdateras årligen. (15) 
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Avfall 

 

25. Avfall från verksamheten skall hanteras på sådant sätt att olägenhet 
för omgivningen inte uppkommer. Bolaget skall upprätta och fortlö-

pande uppdatera en avfallsplan som syftar till att avfallsmängderna 

och avfallets farlighet minskar. Avfallsplanen skall innehålla åt-

gärder som syftar till att avfallet i så hög grad som möjligt åter-

används, materialåtervinns eller utnyttjas för energiproduktion. 

Planen skall följas upp och uppdateras årligen. (16) 

 

Oljeberedskap 

 

26. Bolaget skall ombesörja bekämpning av olja och andra hälso- och 

miljöfarliga ämnen inom raffinaderiområdet, hamnområdena samt i 

Brofjorden innanför en linje från yttersta delen av Stretudden till 

Predikstolarna. (17) 

 

27. Bolaget skall, om Kustbevakningen begär det, biträda vid oljebekämp-
ning utanför bolagets ansvarsområde. (18) 

 

28. Skyldighet enligt villkor (26) och (27) innebär inte att det slut-
liga kostnadsansvaret för sanering av olja m.m. som inte har samband 

med bolagets verksamhet åläggs bolaget. (19) 

 

29. Utflöde till Brofjorden av olja eller annat hälso- och miljöfarligt 
ämne eller tillbud därtill skall omedelbart rapporteras till till-

synsmyndigheten, Kustbevakningen och räddningschefen samt följas av 

skriftlig rapport till berörda myndigheter. Den skriftliga rapporten 

skall innefatta en fullständig redogörelse för det inträffade och 

tilltänkta åtgärder för att eliminera eller minska riskerna för lik-

nande händelser i framtiden. (20) 

 

30. Sanering av såväl i vatten som på land löskommen olja skall ske en-
ligt metoder som sanktionerats av berörda myndigheter. (21) 

 

31. Upptagen olja som härrör från verksamhet som har samband med bola-
gets verksamhet skall tas om hand inom raffinaderianläggningen. 

Kvittblivning på annat sätt skall ske enligt gällande avfallsföre-

skrifter. (22) 

 

32. Larm- och/eller insatsövningar i form av samövningar skall ske efter 
samråd med Kustbevakningen. (23) 

 

Transporter 

 

33. Fartyg som anlöper Preemraff Lysekils hamnar skall fr.o.m. år 2005 
vara försedda med dubbla skrov och fartygen får ej vara äldre än 

25 år. (24) 

 

34. Eskortbogsering skall fr.o.m. år 2005 utföras för alla råoljefartyg 
samt lastade produktfartyg över 20 000 dwt. (25) 
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Förorenad mark 

 

35. Preemraff Lysekil skall senast 2005-12-31 ha genomfört sanering av 
bäckfåran nedanför säkerhetsdammen vid Skuteviken. Metod och omfatt-

ning för arbetena skall utformas i samråd med tillsynsmyndigheten. 

(26) 

 

36. Preemraff Lysekil skall senast 2005-12-31 ha vidtagit förbättrande 
åtgärder på brandövningsplatsen. (27) 

 

Kemikalier 

 

37. Kemiska insatsvaror och produkter som hanteras fatvis, i container 
eller med tankbil samt flytande farligt avfall skall förvaras i täta 

behållare på underlag som är ogenomsläppligt så att spill, förore-

ningar och förorenat vatten kan samlas upp. Ytor där kemiska in-

satsvaror och produkter eller flytande farligt avfall, vilka är fly-

tande vid 200°C, förvaras skall vara invallade eller vara försedda 

med motsvarande skydd mot spill och läckage. Invallningar skall 

rymma den största behållarens volym plus 10 % av summan av de övriga 

behållarnas volym. (28) 

 

38. För övriga flytande kemikalier skall bolaget fortlöpande och i sam-
råd med tillsynsmyndigheten restaurera och underhålla invallningar 

och underlag så att det ursprungliga syfte med dem tillgodoses. 

Arbetet skall ske enligt en plan som skall uppdateras årligen och 

som skall inges till tillsynsmyndigheten senast fyra månader efter 

denna dom vunnit laga kraft eller inom annan tid som tillsynsmyndig-

heten bestämmer. (29) 

 

39. Spill av insatskemikalier skall omedelbart saneras och omhändertas 
som farligt avfall om det blir så förorenat att det inte kan återan-

vändas som råvara. Dagvattenbrunnar i närheten där kemikalier hante-

ras skall märkas ut. Absorptionsmedel samt anordningar för att 

snabbt täta dagvattenbrunnarna skall finnas lätt tillgängliga i när-

heten och användas vid spill. (30) 

 

40. På förvaringstankar för insatskemikalier och produkter skall, i den 
utsträckning och inom tid som tillsynsmyndigheten bestämmer, över-

fyllnadsskydd vara installerade. Vid påfyllnadsplatsen skall uppsam-

lingskärl finnas för omhändertagande av spill. (31) 

 

41. Bolaget skall, enligt en för ändamålet särskild utfasningsplan och i 
samråd med tillsynsmyndigheten, gå igenom användningen av kemikalier 

i avsikt att byta ut miljöfarliga kemikalier mot sådana som bedöms 

vara mindre miljöfarliga. Bolaget skall medverka till att ta fram 

dokumentation om kemikaliernas miljöfarlighet där sådan saknas. In-

formationen skall innehålla uppgifter om miljöegenskaper som ned-

brytbarhet, toxitet (akut och kronisk) samt bioackumulerbarhet. (32) 

 

42. Bolaget får vid införandet av nya kemikalier i tillverkningsproces-
sen endast använda kemikalier med minsta miljöfarlighet. Bolaget 

skall upprätta, dokumentera, följa samt fortlöpande revidera och 

uppdatera rutiner för val av nya eller ersättningskemikalier. Ruti-
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nerna skall inges till tillsynsmyndigheten senast fyra månader efter 

det att denna dom vunnit laga kraft eller inom annan tid som till-

synsmyndigheten bestämmer. Bolaget skall i god tid innan avvikelser 

från dessa rutiner anmäla avvikelserna till tillsynsmyndigheten. 

(33) 

 

43. Bolaget skall fortlöpande utföra förbättrings- och underhållsarbeten 
på avloppsvattenledningssystemet för att förhindra läckage till om-

givande mark. (34) 

 

Övrigt 

 

44. Ett förslag till program – i vilket beskrivs hur besiktning och kon-
troll, såsom utsläppskontroll med angivande av mätmetod, frekvens 

och värderingsmetod, skall ske av verksamheten och utsläpp från 

denna – skall lämnas till tillsynsmyndigheten senast fyra månader 

efter det att denna dom vunnit laga kraft eller inom annan tid som 

tillsynsmyndigheten bestämmer. (35) 

 

45. Bolaget skall utan dröjsmål till tillsynsmyndigheten anmäla even-
tuella planer på att avsluta hela eller delar av verksamheten. Bola-

get skall därefter i samråd med tillsynsmyndigheten undersöka om 

marken inom de områden som berörs av förändringen är förorenad. (36) 

 

46. Bolaget ska senast 3 månader efter det att denna dom vunnit laga 
kraft ge in ett förslag till kontrollprogram som reviderats med an-

ledning av vad som bestäms i denna dom. (51) 

 

LNG 

 

47. Samtliga cisterner som är i drift ska ha automatiskt nivåmätnings-
system som visar aktuell volym, som larmar vid högnivå (95 % av max 

fyllnadsgrad) och hög-högnivå (98 % av maxfyllnadsgrad). Vid hög-

högnivå ska fyllningen omedelbart avbrytas. Dessutom ska det finnas 

ett separat överfyllningslarm, helt oberoende av nivåmätningssyste-

met som också larmar vid hög och hög-högnivå och som föranleder ome-

delbar brytning. Nivåmätningssystemet och överfyllnadslarmet ska ha 

både akustiska och optiska larmsignaler kopplade till bemannad 

plats. (37) 

 

48. En uppdaterad komplett säkerhetsrapport ska inlämnas till tillsyns-
myndigheten senast sex månader innan LNG-anläggningen tas i drift. 

Av uppdateringen ska bland annat framgå vilka riskminskande åtgärder 

som vidtagits med anledning av de risker som identifierats i ansökan 

och i den kompletterande säkerhetsrapporten. Till säkerhetsrapporten 

ska fogas en på samma sätt reviderad plan för interna räddningsin-

satser. (38) 

 

49. Tillsammans med redovisningarna ovan (villkor 38) ska bolaget inge 
en plan för omhändertagande av kyl- och släckvatten, som kan upp-

komma i händelse av brand. (39) 

 

50. Ett reviderat kontrollprogram ska inlämnas till tillsynsmyndigheten 
innan LNG-anläggningen tas i drift. (40) 
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51. En plan för genomförande av de åtgärder och anläggningsarbeten m.m. 
som behövs för att genomföra nu tillståndsgivna åtgärder ska tas 

fram i samråd med och inges till tillsynsmyndigheten i god tid före 

arbetena påbörjas. (41) 

 

VDU 

 

VDU1: Tillsynsmyndigheten ska underrättas om den slutliga utformningen 

av vakuumdestillationsanläggningen samt delges genomförande- och 

tidplan för byggnationen i samband med detaljplanering, allt i 

god tid innan byggnadsarbetet påbörjas. Bolaget ska även meddela 

tillsynsmyndigheten när byggnadsarbetet av den nya anläggningen 

påbörjas samt när anläggningen inklusive utrustningen tas i 

drift. 

 

VDU2:  En uppdaterad och komplett säkerhetsrapport som är anpassad till 

driftsförhållandena ska ges in till tillsynsmyndigheten senast 6 

månader innan vakuumdestillationsanläggningen tas i drift. Bola-

get ska vid denna tidpunkt ha genomfört detaljerade riskanalyser 

och integrerat dessa i säkerhetsrapporten samt redovisat de åt-

gärder som riskanalyserna föranlett. En reviderad intern plan för 

räddningsinsatserna ska fogas till säkerhetsrapporten. 

 

Delegation vid revisionsstopp 

 

Mark- och miljödomstolen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje 

stycket miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att medge mildring av villkor 

(48) om utsläpp till vatten under de månader som berörs av revisionstopp 

samt att meddela villkor om kontroll. 
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A VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 
Mark-och miljödomstolen 2013-06-10
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SÖKANDE
Preem AB, 556072-6977 
112 80 Stockholm

Ombud: Advokat Louis Vasseur 
Alrutz' Advokatbyrå AB 
Box 7493 
103 92 Stockholm

SAKEN

Ändringstillstånd avseende om- och tillbyggnader av befintlig 
produktionsanläggning för grön diesel vidPreems Raffinaderi i Göteborg

Avrinningsområde: 108;2 E: 311197 N: 6400746

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen, som godkänner den i målet upprättade miljö

konsekvensbeskrivningen, lämnar Preem AB tillstånd till ansökta om- och till

byggnader av befintlig GHT-anläggning för produktion av grön diesel vid bolagets 

raffinaderi på Hisingen i Göteborg. Tillståndet gäller utöver tidigare till stånd sgiven 

verksamhet men inom gällande tillståodsram med en genomströmning av 6 miljoner 

ton råolja per år. Tillståndet till ändrad produktion gäller omedelbart.

För den nu tillståndsgivna tillverkningen ska gälla vad som tidigare bestärats för 

den övriga verksamheten i fråga om villkor och provisoriska föreskrifter m.m. 

Härutöver ska gälla dels att verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överens

stämmelse med vad bolaget uppgivit eller åtagit sig i målet.

Dok.Id 23S098

B B

Postadress
Box 1070
462 28 Vänersborg

Besöksadress Telefon Telefax
Hamngatan 6 0521-27 02 00 0521-27 02 30

E-post; nund.vanersborg@dom.se

Expeditionstid
måndag - frediig 
09:00-16:00
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YRKANDEN
Preem AB har yrkat ändringstillstånd enligt miljöbalken till om- och tillbyggnader 

av befintlig GHT-anläggning för produktion av grön diesel vid Preems raffinaderi i 

Göteborg, allt i huvudsaklig överensstämmelse med vad som redovisats i ansökan 

med bilagor. Vidare har bolaget begärt verkställighetstillständ.

ANSÖKAN
Preem AB har anfört följande till utveckling av sin talan.

Allmänt
Orientering

Preem AB driver två raffinaderier pä västkusten för bl.a. för ädling och lagring av 

petroleum- och biooljor. Preems raffinaderi i Syrhåla är beläget pä sydvästra delen 

av Hisingen i västra utkanten av Göteborgs stad. I närområdet finns förutom 

industriverksamheter även företag och naturområden. Närmast belägna bostäder 

finns pä ca 700 meters avstånd.

Som Sveriges största drivmedels- och bränsleföretag är Preem aktivt i det föränd

ringsarbete som sker i och med en internationell omställning till förnybara energi

källor. Bolaget har intagit en framskjuten position vad gäller användningen av bio- 

oljor för bulktillverkning av drivmedel.

2009 gavs Preem tillstånd att processa bioolja och 2010 introducerade bolaget 

råtalldiesel som råvara till raffinaderiet. Biooljan som tas in används uteslutande för 

framställning av s.k. grön diesel. Det är ett drivmedel som är mycket likt konven

tionell diesel, men där bioråvara delvis används som råvara. Det kommersiella 

namnet för Preems gröna diesel är Preem ACP Evolution Diesel.

Gällande tillstånd

Preems raffinaderi verksamhet i Göteborg har tillstånd enligt miljöbalken från 2002.

¬
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Tillståndet för verksamheten avser en årlig råoljegenomsättning av högst 6 miljoner 

ton. Tillståndet avser raffinaderiverksamheten samt råoljelagringen vid bergrummen 

på Risholmen.

I dom 2009-09-17 lämnade dåvarande Miljödomstolen bolaget tillstånd att - utöver 

tidigare tillståndsgiven verksamhet omfattande en årlig genomströmning av 6 mil

joner ton råolja - processa 200 000 m^ bioolja vid bolagets raffinaderi på Hisingen i 

Göteborgs kommun.

För tillverkningen gäller vad som tidigare bestämts för den övriga verksamheten i 

fråga om villkor och provisoriska föreskrifter m.m. Härutöver angavs dels att verk

samheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget uppgivit 

eller åtagit sig i målet, dels följande tillkommande villkor.

1. Vid hantering och lagring av bioolja skall förvarandet vara sådant att olägenheter 
av lukt inte skall förväntas. Uppkommer luktolägenheter skall åtgärder vidtas för 
att begränsa fortsatta olägenheter.

2. Länsstyrelsen skall informeras om när nya typer av biooljor tas in för raffinering

Vattenreningsanläggningens utformning samt villkor för utsläpp till vatten är för 

närvarande under prövning. Prövning pågår även för villkor av diffusa utsläpp av 

kolväten.

Planfrågor m.m.

Raffinaderiverksamheten bedrivs inom de egna fastigheterna Syrhåla 2:1 och 2:2. 

Övrig hantering med råoljor och produkter m.m, sker inom fastigheter som antingen 

ägs eller disponeras av Preem. Fastigheterna omfattas av detaljplan som anger att 

området ska användas för industriändamål. Den sökta ändringen strider inte mot 

gällande planbestämmelser.

Teknisk beskrivning

Processanläggningarnas huvudsakliga uppgifter är att

¬
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- separera olika kolvätefraktioner frän varandra
- rena oljan från oönskade ämnen
- förändra kolvätenas struktur i syfte att erhålla mer önskvärda egenskaper vid 

användningen av produkterna

Anläggningarna innehåller olika typer av processutrustning som destillations- 

kolonner, reaktorer, värmeväxlare, ugnar, pumpar, kompressorer, ventiler och annan 

instrumentering. För att uppnå önskat resultat i en anläggning varieras process

parametrar som tryck, flöde och temperatur. Råvaruförbrukningen varierar normalt 

från år till år bl.a. beroende på marknadsförutsättningar och driftförhållanden. Detta 

medför motsvarande variation i förbrukning av energi och andra resurser samt 

emissioner till luft och vatten etc. Råoljan som används vid Preemraff Göteborg 

importeras för närvarande från två dominerande marknader: Nordsjön och 

Västafrika.

Råolja tas in via tankfartyg till Torshamnen och lagras i cisterner eller bergrum 

innan den tas in till raffinaderiet för att processas. Råoljan värms därefter i ett 

värmeväxlartåg, som följs av en ugn innan den leds in i ett destillationstorn. Från 

tornet går i huvudsak ut fem olika fraktioner, bränngas/destillat, lätta gasoljor 

(LGO, LLGO), tung gasolja (FIGO) och återstod (residue).

En första delström med de lätta gasoljorna leds vidare för avsvavling i den s.k. 

Synsat-anläggningen. Den andra delströmmen med lätta gasoljor leds tillsammans 

med bioråvaran (råtalldiesel eller annan bioolja) till reaktorkärlet i vätebehandlings- 

anläggningen eller GHT- anläggningen (Green Hydro Treater). Till reaktorkärlet 

matas vätgas in för att avlägsna svavel i gasoljan samt svavel och syre i den 

fönybara råvaran. Genom denna hydreringsprocess omvandlas råvarorna till rena 

kolväten av samma typ som i konventionell diesel.

Planerade om- och tillbyggnader i processanläggningarna för den gröna dieseln 

Dieseln har i första skedet varit en säsongsprodukt med en högre förnybar andel 

under sommarhalvåret, eftersom köldegenskaperna hos den tillverkade gröna 

dieseln är sämre än hos konventionell petroleumdiesel. Under vintersäsongen har

¬
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den gröna dieseln en fömybar andel på ca 10 %, där 3 % kommer från HVO 

(hydrerad bioolja) och 7 % är låginblandad RME. Under sommarhalvåret ligger 

andelen förnybar råvara sedan 1 juni 2012 på ca 30 %, där 23 % kommer från HVO 

och 7 % är låginblandad RME, För att möjliggöra framställning av grön 

vinterdiesel med bättre köldegenskaper och en högre andel fönybart innehåll 

jämfört med idag planeras om- och tillbyggnader i GHT-anläggningen.

Den befintliga GHT-anläggningen planeras att byggas om till en s.k. ISO-GHT 

genom att komplettera den befintliga anläggningen nedströms med ett reaktorsteg, 

utrustning för efterbehandling, samt pumpar, värmeväxlare, rörledningar, 

instrumentering med mera. I viss utsträckning kan redan befintlig processutrustning 

återanvändas, I reaktorsteget omvandlas (isomeriseras) raka kolväten till grenade 

under tillförsel av egenproducerad vätgas. Som en sidoreaktion vid isomeriseringen 

sker även en viss krackning så att en mindre mängd nafta bildas. Denna återförs 

uppströms i raffinaderiet. Reaktionsprodukterna separeras i flera steg, och den 

behandlade dieseln leds vidare till lager. Vätgasen återcirkuleras i den nya anlägg

ningen. Förändringen kommer därmed möjliggöra en lika hög andel fömybart 

innehåll i den gröna dieseln vintertid som sommartid.

Övriga förändringar

En ny typ av katalysator kommer att behöva användas i den nya ISO-GHT-reaktorn 

Den tänkta katalysatorn har ett aluminiumoxidinnehåll på mellan 20-55 %, vilket är 

lägre än de befintliga katalysatorer som innehåller aluminiumoxid och används i da

gens produktion. Livslängden är normal jämfört med andra katalysatorer på 

raffinaderiet.

Cisterner för lagring av hioolja

En befintlig cistern, som idag innehåller avsvavlad dieselkomponent, planeras att 

byggas om i syfte att öka lagringskapaciteten av fömybar råvara. Detta för att kunna 

hålla en hög och jämn matning till processen utan stopp för importer till lagring

stank. Åtgärder kommer att ske invändigt för att skydda tanken mot korrosion. 

Cisternen förses med uppvärmning. Cisternen utformas på ett sådant sätt att risken

¬
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för luktpåverkan till omgivningen blir liten genom att den förses med ett inre 

flytande tak med dubbel tätning i tanken.

Transporter

Inga förändringar vad gäller transportarbetet förutses, och antalet fartygstransporter 

för intag av bioråvara ryms inom tidigare beviljat tillstånd.

Tidplan

De nya anläggningsdelama avses att tas i drift under hösten 2015.

Miljökonsekvenser efter planerad förändring
Allmänt

Utsläppen till luft och vatten bedöms vara i stort sett oförändrade efter planerad 

förändring och ligga på samma nivå som idag. Inga betydande förändringar 

förväntas heller komma att ske vad gäller uppkomst av avfall, användning av 

kemikalier osv. Energianvändningen bedöms också komma att ligga på samma nivå 

som idag. Inte heller buller- eller luktpåverkan på omgivningen från Preemraff 

bedöms förändras jämfört med nuvarande situation. Den cistern som planeras att 

konverteras till lagerhållning av bioråvara med animaliskt ursprung kommer 

utformas på ett sådant sätt att risken för luktpåverkan i omgivningen minimeras. 

Även ur säkerhetssynpunkt är utbyggnaden i relation till raffinaderiet som helhet att 

betrakta som marginell och den planerade förändringen är av sådan karaktär att 

riskbilden för raffinaderiet förblir likartad och i allt väsentligt oförändrad jämfört 

med nuvarande situation.

Utsläpp till luft

Ökad ångtillverkning och eldning i ugnar ger ett tillskott i luftutsläppen som 

motsvarar en dryg procent av dagens utsläpp, dvs. utsläppen kan antas vara på 

samma nivå som idag. Utsläppen till luft av koldioxid beräknas härigenom öka med 

drygt 6 000 ton, medan utsläppet av kvävedioxid antas öka med ca 3 ton jämfört 

med i dag. Utsläppet av svavel påverkas i stort sett inte eftersom naturgas, som är 

det marginalbränsle som kommer användas, har ett mycket litet svavelinnehåll.

¬



7

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen

DOM M 92-13

Ulsläpp lill vallen

Eftersom produktseparationssteget i de tillkommande anläggningsdelama förutsätter 

användning av högtrycksånga bedöms behovet av vatten komma att öka marginellt 

efter planerad förändring. Ökningen bedöms uppgå till ca 10 000 m^ per år (jämfört 

med den totala vattenanvändningen för raffinaderiet på ca 750 000 m"*).

Utsläppen varierar något mellan åren men bedöms inte påverkas nämnvärt av 

råoljegenomströmningen. Utsläpp till vatten bedöms vara ungefär desamma som i 

nuläget i både nollalternativ och efter planerad förändring.

Buller

I samband med upphandling ställs bullerkrav på den utrustning som köps in, och 

bulleraspekten beaktas vid val av utrustning. Bullerpåverkan från Preemraff på 

omgivningen bedöms vara oförändrad efter den planerade förändringen j ämfört med 

nuvarande situation.

Påverkan på mark och grundvatten

Någon påverkan på mark och grundvatten bedöms inte ske till följd av planerad om- 

och tillbyggnad av GHT-anläggningen.

Råvaror och kemikalier

Tillståndet för det totala intaget av bioråvara behöver inte utökas och förutom en ny 

typ av katalysator (med en uppskattad förbrukning under tre år på ca 30 m^) behövs 

inga nya eller nämnvärt ökade mängder kemikalier vid planerad förändring. Däre

mot planerar man framöver att förutom råtalldiesel ta in bioråvara med animaliskt 

ursprung. Endast sådana råvaror som är etiskt försvarbara och som leder till 

långsiktigt hållbara lösningar avses tas in i produktionen.

Förutom en tillkommande katalysator bedöms kemikalieanvändningen vara den

samma som i nuvarande situation. Katalysatorn leasas och hanteras internt på 

samma sätt som flertalet av raffinaderiets katalysatorer. Ädelmetaller återvinns efter 

det att katalysatorn är förbrukad.

¬
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Energi

Genom de förändringar som planeras av GHT-anläggningen beräknas bränsle

användningen av främst naturgas komma att öka något jämfört med idag (mot

svarande 2 MW absorberad effekt) på grund av att vissa tillkommande process

strömmar behöver värmas. Bedömningen är att ångförbrukningen kommer att öka 

med 1,4 - 1,8 ton högtrycksånga per timme, vilket ger något mer nedblåsning från 

pannorna. Förändringen i vattenförbrukning är doek liten jämfört med raffinaderiets 

nuvarande förbrukning. Vidare kommer ett antal nya pumpar, fläktar och annan 

eldriven utrustning att medföra en marginellt högre elkraftsanvändning jämfört med 

idag (cirka 500 kW). Möjligheterna till värmeåtervinning beaktas i projekterings

arbetet. Änläggningen använder förhållandevis lite vätgas, och vätgasen som 

används återcirkuleras.

Avfall
Inga förändringar i mängden uppkommet avfall förutses vid normala driftför

hållanden. Förbrukad katalysator tas om hand vid de regelbundet återkommande 

revisionsstoppen som genomförs vid raffinaderiet.

Lukt

Råvaran som planeras att användas kommer att vara upparbetad när den tas in till 

raffinaderiet, och någon hantering eller upparbetning av animaliskt avfall på 

raffinaderiet kommer inte att ske. Baserat på det test man gjorde under 2011 med 

bioråvara med animaliskt ursprung visade det sig att råtalldieseln avger mer lukt i 

jämförelse, varför någon risk för ökade luktproblem jämfört med dagens situation 

inte bedöms föreligga. Den cistern som planeras konverteras till lagerhållning av 

bioråvara med animaliskt ursprung kommer även den utformas på ett sådant sätt att 

risken för luktpåverkan i omgivningen minimeras.

JiIlkommande risker

Jämfört med övriga anläggningar på raffinaderiet medför den planerade anlägg

ningen inga fundamentalt nya eller helt okända risker. Anläggningen är, beroende 

på de ämnen, processbetingelser och processteg som förekommer, i många av-

¬
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seende att betrakta som en lågriskanläggning jämfört med övriga anläggningar på 

raffinaderiet.

För tillkommande utrustning väljs teknik som medför låg risk för läckage, god 

möjlighet till tidig upptäckt och effektiva system för avhjälpande åtgärder.

Som för flera av raffinaderiets reaktorer är den planerade anläggningens reaktion 

exoterm. En skenande reaktion s.k. "run away reaction" skulle därför inte helt kunna 

uteslutas. Reaktorn förses därför med ett omfattande temperaturövervaknings

system kopplat till ett automatiskt nödavstängningssystem. Även manuell 

nödavstängning och trycksänkning av anläggningen kommer att vara möjlig och 

"run away"-risken beaktas vid design av det konventionella tryckavlastnings- 

systemet för anläggningens reaktor (säkerhetsventiler).

Sammantaget är den planerade förändringen, inklusive de riskminskande åtgärder 

som även planeras, av sådan karaktär att riskbilden för raffinaderiet förblir likartad 

och i allt väsentligt oförändrad även avseende omfattning efter planerad förändring.

Skillnader jämfört med föregående miljöprövning
Föreliggande planerad förändring avser relativt små ingrepp i den befintliga GHT- 

anläggningen. Föregående ansökan avsåg ombyggnader av den tidigare MFIC- 

anläggningen till en GEIT- anläggning med följd att den tunga gasoljan som tidigare 

processades i MHCm numera exporteras. I föreliggande ansökan avses om- och 

tillbyggnad av GFIT-anläggningen till en TSO-GFIT. Föregående ombyggnation 

krävde förutom en ny katalysator, bl.a. även nya pumpar och värmeväxlare 

Föreliggande planerad ombyggnation är av motsvarande omfattning.

Sammanfattningsvis bedömer bolaget att Preemraff Göteborgs påverkan på 

omgivande miljö efter planerad förändring inte komma att förändras i någon 

betydande grad i relation till nuvarande situation. Däremot kommer användningen 

av GHT-produkten vintertid att ge minskade fossila koldioxidutsläpp per km körd 

sträcka eftersom en större andel förnybar råvara då blir möjlig.

¬
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Ingen förändring av dagens tillståndsgivna mängd av petroleumråvara eller 

biologisk råvara planeras. Den planerade importen av bioråvara med biologiskt 
ursprung kommer att ske inom befintligt tillstånd på 200 000 m^ per år.

Samråd
Samråd har skett med Länsstyrelsen, Räddningstjänsten Stor Göteborg, Göteborgs 

Stads Miljöförvaltning och Myndigheten för samhällskydd och beredskap. 

Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket bjöds in till samråd men avböjde 

medverkan. Annonsering har även skett i dagstidningar. De aspekter som 

myndigheterna ville ha belysta var:

Förändringarna jämfört med tidigare MKB för GHT-anläggningen.
Vilken typ av råvaror som kommer att köras genom anläggningen.
En beskrivning av råvarutank och produkttank.
En beskrivning av ny katalysator och katalysatorhantering.
En beskrivning av vätgasbalansen.
Miljöpåverkan vid uppstart, nedsläckning eller störning i anläggningen. 
Eventuellt ändrad miljöpåverkan från övriga delar av raffinaderiet på grund av 
ändrat körsätt, då den nya anläggningen tagits i drift

Länsstyrelsen har den 12 juni 2012 beslutat att om- och tillbyggnaden inte kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan.

Säkerhetsrapport
Bolaget omfattas redan i dagsläget av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) 

om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 

(Sevesolagstiftningen). I och med aktuell ansökan har ett addendum till nu gällande 

säkerhetsrapport utarbetats avseende säkerhetsfrågor rörande ISO-GHTprojektet.

En uppdaterad version av säkerhetsrapporten från 2010 samt addendumet bifogas 

ansökan.

Den övergripande slutsats som görs i addendumet år att planerade åtgärder, 

inklusive riskminskande åtgärder, är av sådan karaktär att riskbilden för 

raffinaderiet förblir likartad och i allt väsentligt oförändrad även efter projektets 

genomförande.

¬
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Hänsynsregler

Preem har väl dokumenterad kunskap för att bedriva sin verksamhet och har för 

utarbetande av miljökonsekvensbeskrivningen engagerat välkänd expertis. Av 

redogörelsen i miljökonsekvensbeskrivningen framgår att bolaget uppfyller sina 

skyldigheter vad gäller att förebygga, hindra eller motverka att den ansökta 

ändringen medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. De 

skyddsåtgärder och försiktighetsmått som föreslås är i förhållande till verksamheten 

åndamålsenliga och rimliga. Planerade om- och tillbyggnader m.m. uppfyller 

kraven om bästa tillgängliga teknik.

Änsökta förändringar innebär ombyggnader av befintliga lokaler varför alternativa 

lokaliseringar inte är aktuella. Lokaliseringen av raffinaderiverksamheten är 

befintlig och beprövad. Någon fördelaktigare lokalisering finns inte. Utnyttjande av 

biomassa för produktion av drivmedel för fordon innebär minskad påverkan på 

miljön och människors hälsa samt innebär samtidigt hushållning med råvaror och 

energi samtidigt som biomassan ärfömybar.

Villkorsförslag
De planerade förändringarna vid Preems raffinaderi i Göteborg bedöms kunna ske 

inom ramen för gällande villkor. Förändringarna är dessutom väl i linje med den 

allmänna strävan att minska förbrukningen av fossila drivmedel samt att öka 

andelen förnybara bränslen. Ändringen av verksamheten är vidare av den arten att 

ett ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken kan meddelas.

INKOMNA YTTRANDEN
Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har meddelat att myndig

heterna avstår från att yttra sig.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har meddelat att myndigheten 

inte har några erinringar mot att Preem Raffinaderi AB meddelas tillstånd till om- 

oeh tillbyggnad av befintlig produktionsanläggning för grön diesel och förutsätter 

att säkerhetsfrågorna hanteras med hög prioritet inom bolaget.

¬
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Länsstyrelsen har tillstyrkt ansökan under förutsättning att verksamheten bedrivs i 

enlighet med ingiven ansökan och inom ramen för befintliga villkor för raffinaderiet 

samt tillagt följande. När det gäller den uppdaterade säkerhetsrapport som ingår i 

ansökan, bedöms den godtagbar för den ansökta ändringen av verksamheten. Men 

den egentliga säkerhetsrapporten har endast uppdaterats avseende befintliga för

hållanden (jfr 2010), de nu planerade förändringarna redovisas separat i ett adden

dum. Det ställdes också vissa krav på kompletteringar av säkerhetsrapporten som 

lämnades in 2010 (enligt det s.k., 5-årsintervallet), Det har i stor utsträckning 

inarbetats i säkerhetsrapport "2012", men när det gäller t.ex. redovisningen av 

hanteringen av farliga ämnen har de kompletteringar som begärts och redovisades 

till Länsstyrelsen under 2011 inte inarbetats i det som nu redovisas som 

säkerhetsrapport "2012". Av flera skäl är det alltså tveksamt om säkerhetsrapporten 

kan anses vara fullständig. Det är också oklart om Arbetsmiljöverket har fått del av 

den uppdaterade säkerhetsrapporten för granskning enligt AFS 2005:19.1 avvaktan 

på att en fullständig säkerhetsrapport redovisas till samtliga berörda myndigheter 

kvarstår revisionsdatumet 2015-12-3 1 enligt 5-årsintervallet för säkerhetsrapporten.

Gryaab AB har meddelat att bolaget {huvudmamien för Göteborgs stad avloppsnät) 

inte tar emot något spillvatten annat an sanitärt frän Preem AB och har därför inga 

synpunkter på ansökan eller miljökonsekvensbeskrivningen.

Preem AB har bemött inkomna yttrande enligt följande. Remissmyndigheterna 

tillstyrker alternativt avstår från att yttra sig. Några invändningar mot uppdateringen 

av säkerhetsrapporten såvitt avser nu sökt verksamhet föreligger inte. Länsstyrelsen 

framhåller att för säkerhetsrapporten i sin helhet gäller sedvanlig femårig revision, 

vilket innebär att nästa revisionsdatum är vid utgången av 2015. Preem AB är 

naturligtvis fullt medvetet om dessa regler.

DOMSKÄL
Föreliggande säkerhetsrapport får anses tillräcklig för nuvarande prövning. Som 

länsstyrelsen oeh Preem AB noterat ska revisionsrapporten revideras vid utgången 

av 2015.
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Nuvarande verksamhet vid raffinaderiet har ansetts tillåtlig vid tidigare prövningar. 

Den nu ansökta tillkommande verksamheten vid raffinaderiet torde inte medföra 

några beaktansvärda tillkommande störningar. Verksamheten kommer att bedrivas 

med i enlighet med de allmänna hänsynsreglema, dvs. med beaktande av bl.a. 

försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik. Vid angivna 

förhållanden bör den nu ansökta verksamheten anses tillåtlig.

Den tillkommande nya verksamheten motiverar inte några tillkommande villkor 

utan kan bedrivas inom ramen för redan gällande villkor.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV425)

Överklagande senast den 1 juli 2013

Göran Stenman Jolanta Green

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Göran Stenman och tekniska rådet 

Jolanta Green.

¬
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Den som vill överklaga mark- och miljödomsto
lens dom ska gcira detta skriftligen. Skrivelsen 
ska skickas eller lämnas till mark- och miljö
domstolen. Överklagandet prövas av Mark- och 
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns angi
ven på sista sidan i domen.

I lar ena parten överklagat domen i rätt tid, far 
också motparten överklaga domen (s.k. anslut- 
ningsöverklagande) även om den vanliga tiden 
för överklagande har gått ut. Överklagandet ska 
också i detta fall skickas eller lämnas till mark- 
och miljödomstolen och det måste ha kommit in 
till mark- och miljödomstolen inom en vecka 
från den i domen angivna sista dagen för överkla
gande. Om det första överklagandet återkallas el
ler förfaller kan inte heller anslutningsöverklagan- 
det prövas.

För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs 
att Mark- och miljööverdomstolen lämnar pröv
ningstillstånd. Det görs om:

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det 
slut som mark- och miljödomstolen har kommit 
till,

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att 
bedöma riktigheten av det slut som mark- och 
miljödomstolcii har kommit till,

3. det är av vikt för lednmg av rättstillämpnmgen att 
överldagandet prövas av högre rätt, eller

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överkla
gandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står mark- 
och miljödomstolens avgiirande fast. Det är där
för viktigt att det klart och tydligt framgår av 
överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen 
varför klaganden anser att prövningstillstånd bör 
meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om:

1. den dom som överklagas med angivande av mark- 
och miljödomstolens namn samt datum för do
men och målnummer,

2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom 
som Idaganden vill få till stand,

3. giTinderna (skälen) för överklagandet och i vilket 
avseende mark- och miljödomstolens domskäl en
ligt Idagandens mening är oriktiga,

4. de omständigheter som åberopas till stöd för att 
prövnuigstillstånd ska meddelas, samt

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis.

I lar en omständighet eller ett bevis som åberopas 
i Mark- och miljööverdomstolen inte lagts fram 
tidigare, ska klaganden förklara anledningen till 
omständigheten eller beviset inte åberopats i 
mark- och miljödomstolen. Skriftliga bevås som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat fiirhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud
förhandling i Mark- och miljööverdomstolen.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska 
bifogas lika många kopior av skrivelsen som det 
finns motparter i målet. I lar inte klaganden bifo
gat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior 
som behövs på klagandens bekostnad.

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med cr i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit.

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och mil
jödomstolen. Aciress och telefonnummer finns på 
första sidan av domen.

www.domstol.se
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 138 

901 04 Umeå 

Organisationsnummer 

Nygatan 45 

 

202100-2742 

090-17 21 00  090-77 18 30 måndag – fredag 

08:30–16:30 E-post: mmd.umea@dom.se 

www.domstol.se 

 

 

RÄTTEN 

Rådmannen Kristina Johnsson, tillika protokollförare, och tekniska rådet Åsa Larsson 

 

SÖKANDE 
BillerudKorsnäs Sweden AB, 556876-2974 

Box 703 

169 27 Solna 

  

Ombud: Advokat Thomas Carlberg 

Alrutz' Advokatbyrå AB 

Box 7493 

103 92 Stockholm 

  

SAKEN 

Tillstånd (ändringstillstånd) till ökad produktion av blekt sulfatmassa vid Karlsborgs 

Bruk, Kalix kommun; nu fråga om begäran om komplettering av ansökan  

___________________ 

 

Efter genomgång av handlingarna i målet antecknar mark- och miljödomstolen 

följande.  

 

Bakgrund 

BillerudKorsnäs Sweden AB (bolaget) har tillstånd att årligen producera 320 000 ton 

blekt sulfatmassa och 75 000 ton papper vid Karlsborgs Bruk genom ett grund-

tillstånd meddelat i deldom den 30 oktober 2003 och ett ändringstillstånd meddelat i 

dom den 28 augusti 2009.  

 

De slutliga villkoren för verksamheten har fastställts i deldomen den 30 oktober 2003 

och i efterföljande domar den 10 maj 2005 (Miljööverdomstolen), den 24 augusti 

2007, den 23 september 2008, den 12 november 2008, den 17 juni 2009, den 8 

december 2009 (Miljööverdomstolen) och den 13 maj 2015.  

 

Nu aktuellt mål 

Mark- och miljödomstolen har inom ramen för detta mål genom en deldom den  

8 november 2017 lämnat bolaget tillstånd att under år 2017 öka produktionen av 

blekt sulfatmassa till 328 000 ton (aktbil. 22). Bolaget har i målet även ansökt om 
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tillstånd till en permanent produktionsökning till 350 000 ton blekt sulfatmassa från 

och med år 2018 (aktbil. 1).  

 

Naturvårdverket har i yttrande över bolagets ansökan anfört att det är olämpligt att 

meddela ett ändringstillstånd när det gäller den ansökta permanenta produktions-

ökningen och att det behöver göras en översyn av samtliga villkor i en ny prövning 

av bolagets hela verksamhet. Naturvårdsverket har hemställt att mark- och miljö-

domstolen förelägger bolaget att inkomma med de kompletteringar som behövs för 

att "en prövning av hela verksamheten (både befintlig och yrkad) genom ett nytt 

tillstånd ska kunna ske” (aktbil. 9 och 19).  

 

Bolaget har motsatt sig Naturvårdsverket begäran (aktbil. 12) 

 

Naturvårdsverket och bolaget har anfört sammanfattningsvis följande.  

 

Naturvårdsverket  

För att säkerställa att en prövning resulterar i de villkor eller föreskrifter som fordras 

enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler bör det ske en samlad prövning av verks-

amheter som har nära tekniskt och miljömässigt samband medvarandra. Huvudregeln 

vid prövning av en ökning av tillståndsgiven produktion är därför att en samlad pröv-

ning ska göras av hela verksamheten.  

 

Den nu ansökta produktionsökningen till 350 000 ton/år innebär, tillsammans med 

tidigare ändringstillstånd samt tidsbegränsade tillstånd, en sammanlagd produktions-

ökning om 20 procent avseende sulfatmassa sedan grundtillståndet meddelades år 

2003. Själva storleken på ändringen i förhållande till grundtillståndet talar för att det 

är olämpligt att meddela ändringstillstånd i detta fall. Det konstateras också att 

grundtillståndet år 2018 kommer att vara 15 år gammalt.  

 

Aktuell produktionsökning innebär dock att de faktiska utsläppen, i absoluta tal, 

kommer att öka på ett sätt som inte förutsågs när villkoren ursprungligen fastställdes. 

Villkor reglerande nuvarande utsläpp kan därmed inte anses vara ändamålsenliga för 

en högre produktionsmängd och bör därför omprövas. Eftersom de fastställda ut-
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släppsvärdena är produktionsrelaterade sker vid en produktionsökning en ökad 

belastning på miljön. Rättskraften i tidigare avgöranden där frågan avgjorts, givet en 

viss produktion, täcker därför inte den ökade miljöpåverkan som kommer att bli 

följden av en ökad produktion.  

 

Det finns åtta–nio olika domar (inbegripet domen om produktionsökning till 328 000 

ton) som reglerar bolagets verksamhet på olika sätt. Detta förhållande innebär svårig-

heter att skapa en helhetsbild av gällande tillstånd och villkor, vilket är till nackdel 

för samtliga inblandade parter men framför allt för tillsynsmyndigheten. Det saknas 

helt villkor om energieffektivitet, och utsläpp till vatten är delegerat till tillsyns-

myndigheten. 

 

BAT-slutsatserna för produktion av massa, papper och kartong antogs den 30 

september 2014. Detta utgör en omständighet som inte förelåg då nuvarande till-

stånd, med efterföljande ändringstillstånd meddelades. Beslutade BAT-AEL-värden 

ska ingå i en tillståndsprövning. Utöver EU-rättsliga krav ska alltid en avvägning 

enligt 2 kap. miljöbalken göras som kan leda till strängare krav.  

 

Mot bakgrund av angivna förhållanden samt den tekniska och miljömässiga utveck-

lingen inom branschen finns det anledning att ompröva ett större antal villkor för att 

säkerställa att verksamheten bedrivs på bästa miljömässiga och produktionstekniska 

sätt. Enligt Naturvårdsverkets bedömning är det inte fråga om en ändring av en be-

gränsad del av verksamheten som är lämplig att pröva inom ramen för ett ändrings-

tillstånd. Ett ändringstillstånd under gällande förutsättningar inte är förenligt med 

förarbetsuttalandena. Det bör därför ske en samlad prövning av hela verksamheten. 

 

Bolaget   

Naturvårdsverkets uppfattning att huvudregeln vid prövning av en ökning av till-

ståndsgiven produktion är att en samlad prövning ska göras av hela verksamheten 

anser bolaget saknar stöd i såväl förarbeten som rättspraxis. 

 

Enligt bolaget förutsätter Naturvårdsverket att de faktiska utsläppen i absoluta tal 

kommer att öka på ett sätt som inte förutsågs när villkoren fastställdes även om verk-

3



 

  

UMEÅ TINGSRÄTT PROTOKOLL M 921-17 

Mark- och miljödomstolen 2018-02-08 

 

samheten i huvudsak kan rymmas inom nuvarande villkor. Av detta drar Naturvårds-

verket slutsatsen att nuvarande villkor inte är ändamålsenliga för en högre produk-

tionsmängd, och därför bör omprövas. Med Naturvårdsverkets inställning skulle ett 

ändringstillstånd innebärande ökad tillåten produktion aldrig vara möjligt utan om-

prövning av villkoren inom ramen för en förnyad tillståndsprövning och komplet-

terande utsläppsbegränsande åtgärder. Någon sådan praxis har enligt bolaget inte 

utvecklats sedan möjligheten till ändringstillstånd infördes 2005. När villkoren 

ursprungligen fastställdes föreskrevs dessa givetvis med endast skälig marginal till 

faktiskt bedömda utsläpp. Förutsättningen för den ökning av de nuvarande utsläppen 

vid ökad produktion som Naturvårdsverket utgår från är därför att miljöbelastningen 

kunnat reduceras jämfört med vad som bedömdes bli fallet när villkoren föreskrevs. 

Någon ökning av utsläppen utöver de nivåer som förutsågs när villkoren fastställdes 

kan inte uppkomma. Det kan i sammanhanget även påpekas att även om grund-

tillståndet är från 2003 så har de flesta villkoren fastställts betydligt senare efter 

prövotidsförfaranden.  

 

Naturvårdsverkets utgångspunkt att tidigare produktionsökningar och nu aktuell 

produktionsökning har respektive kommer att öka de faktiska utsläppen i absoluta tal 

är inte korrekt. Tvärtom är miljöbelastningen från verksamheten trots genomförda 

produktionsökningar lägre, eller väsentligt lägre, än vad som förutsattes bli fallet när 

grundtillståndet meddelades eller när för verksamheten föreskrivna villkor beslutades 

efter prövotidsförfaranden. Det enda undantaget från denna utveckling avser ut-

släppen av kväveoxider i absoluta tal.  

 

Naturvårdsverket hänvisar till kommande för bolagets verksamhet från och med den 

30 september 2018 bindande s.k. BAT-slutsatser som en omständighet som inte 

förelåg då nuvarande grundtillstånd och ändringstillstånd meddelades. Naturvårds-

verket framhåller att BAT-slutsatserna redan nu ska beaktas vid förekommande 

tillståndsprövning. Att BAT-slutsatserna inte förelåg när bolagets tillstånd meddela-

des är givetvis riktigt. Bolaget menar dock att BAT-slutsatsernas ikraftträdande 

snarare utgör ett argument mot behovet av en samlad tillståndsprövning av hela 

verksamheten, eftersom de BAT-slutsatser som innehåller begränsningsvärden, s.k. 

BAT-AEL, automatiskt blir gällande vid ikraftträdandet 2018 utöver i tillstånd 
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föreskrivna villkor som uttryck för vad som anses vara bästa tillgängliga teknik. De 

BAT-AEL-värden som ingår i BAT-slutsatserna kommer i huvudsak att kunna inne-

hållas vad gäller såväl utsläpp till vatten som till luft vid den ansökta produktions-

nivån.  

 

Naturvårdsverket hänvisar till den tekniska och miljömässiga utvecklingen inom 

branschen till stöd för att det finns anledning att omprövning ett större antal villkor 

för att säkerställa att verksamheten bedrivs på bästa miljömässiga och produktions-

tekniska sätt. Naturvårdsverket redovisar inga sakargument gällande den tekniska 

och miljömässiga utvecklingen inom branschen till stöd för sin uppfattning. Bolaget 

konstaterar att nyssnämnda BAT-slutsatsers syfte just är att uppfylla de behov som 

Naturvårdsverket lyfter fram och att bolaget i ansökningshandlingarna redovisat att 

förekommande tillämpliga teknikkrav är genomförda vid bruket.  

 

Bolaget vidhåller sin uppfattning att bolagets ansökan om tillstånd till den aktuella 

mindre produktionsökningen av blekt sulfatmassa kan prövas som ett ändrings-

tillstånd. 

 

Domstolens bedömning och beslut 

Mark- och miljödomstolen meddelar följande 

 

BESLUT 

Enligt 16 kap. 2 § första stycket miljöbalken får vid ändring av en miljöfarlig verk-

samhet tillståndet begränsas till att enbart avse ändringen (ändringstillstånd). Det är 

sökanden som genom sin ansökan anger ramarna för prövningen, men ytterst åligger 

det tillståndsmyndigheten att ta ställning till om en ansökan kan ligga till grund för 

prövningen, dvs. om avgränsningen är lämplig. 

I förarbetena till bestämmelsen i 16 kap. 2 § miljöbalken om ändringstillstånd har 

angetts ett antal faktorer som har betydelse för bedömningen av frågan om det finns 

förutsättning för en begränsad prövning eller inte (prop. 2004/05:129 s. 62 f). Ett 

ändringstillstånd får förenas med nya villkor, och tidigare meddelade villkor som har 
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miljömässigt samband med ändringen får ändras. Nya villkor som meddelas kan 

innebära en skärpning mot vad som tidigare har gällt.  

Naturvårdsverket har yrkat att mark- och miljödomstolen förelägger bolaget att 

inkomma med de kompletteringar som behövs för att ”en prövning av hela verk-

samheten (både befintlig och yrkad) genom ett nytt tillstånd ska kunna ske”. 

Bolaget har begränsat sin ansökan till att avse tillstånd till ökad produktion av blekt 

sulfatmassa. Mark- och miljödomstolen kan inte lämna tillstånd till något annat än 

det som sökanden har ansökt om tillstånd till i målet. Det innebär att det inte kan bli 

aktuellt att meddela ett nytt tillstånd för hela verksamheten vid Karlsborgs Bruk 

inom ramen för det här målet.  

Tillståndet för bolagets verksamhet vid Karlborgs Bruk är meddelat med stöd av 

miljöbalken. Några egentliga svårigheter att skapa en helhetsbild av gällande tillstånd 

och villkor föreligger inte enligt mark- och miljödomstolens uppfattning. Domstolen 

bedömer vidare att storleken på den ansökta produktionsökningen i sig inte utgör ett 

hinder mot en begränsad prövning. Inte heller vad Naturvårdsverket i övrigt har 

anfört utgör enligt domstolens uppfattning hinder mot en sådan prövning. Domstolen 

bedömer sammantaget att det finns förutsättningar för en begränsad prövning av 

bolagets verksamhet i enlighet med bolagets ansökan. Mark- och miljödomstolen 

avslår därför Naturvårdsverkets nu aktuella begäran om komplettering av ansökan.  

Angående överklagande 

Mark- och miljödomstolens beslut får överklagas endast i samband med över-

klagande av domstolens slutliga avgörande i målet.  

 

 

Kristina Johnsson  
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