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1. Sammanfattning  

EY har på uppdrag av lekmannarevisorerna genomfört en granskning med syftet att bedöma 
om styrelsen i Mälarenergi AB vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att problem med 
luktstörning inte uppstår. 
 
Risken för luktstörning har uppmärksammats och till viss del analyserats i de underlag som har 
legat till grund för investeringsbeslut, tillstånd och godkännande. Det har dock inte i dessa un-
derlag framkommit att en specifik analys av risk för luktstörning har gjorts som omfattar proces-
sen i sin helhet från leverantörer av avfall till förbränning av avfallet. En viktig förutsättning för 
en ur luktsynpunkt störningsfri drift av anläggningen är att hela kedjan från leverantör till panna 
har ”luktsäkrats”. 
 
Av de underlag som låg till grund för tillståndet för samförbränningsanläggningen framgår att 
Mälarenergi har planerat för en verksamhet där kvalitetssäkrat avfall levereras till en anläggning 
för hantering av avfall i ett slutet system med ett fungerande ventilationssystem. När sedan ett 
antal leverantörer av avfall inte levde upp till sina åtaganden vad gäller emballering och kvali-
teten på avfallet, lossningen av balar inte fungerade optimalt, ett lager med avfallsbalar byggdes 
upp samtidigt som anläggningen inte var helt tät och ventilationssystemet inte klarade belast-
ningen, då uppstod omfattande luktproblem.  
 
Ett antal orsaker har identifierats som förklarar varför omfattande problem med luktstörning har 
uppkommit i driften av samförbränningsanläggningen. Problem har i princip kunnat noteras i de 
flesta led i processen från leverantör av avfall till förbränning av avfallsbränsle. Att störningar 
och problem kan inträffa i samband med intrimning av en anläggning kan sannolikt inte helt 
undvikas. Omfattningen på luktproblemen, framförallt under sommarmånaderna 2014 och det 
faktum att luktproblem fortfarande kvarstår, visar på att det inte enbart har varit en fråga om 
störningar i samband med intrimning och driftstart. Resultatet indikerar att de hanteringssystem 
som fanns för att säkerställa att luktproblem inte skulle uppstå, långt ifrån fungerade på ett till-
fredsställande sätt. 
 
När problemen med lukt från anläggningen blev uppenbara så har Mälarenergi agerat på ett 
ändamålsenligt sätt och vidtagit relevanta åtgärder. Det finns en strategi tillsammans med åt-
gärder som går ut på att säkerställa torra och hela balar och en tät anläggning med fungerande 
luftbehandling. Vissa åtgärder genomförs i form av investeringar. Den sammanlagda investe-
ringsutgiften för dessa bedöms kunna finansieras med den reserv som finns i projektet, inom 
ramen för investeringsbudgeten. En del av de åtgärder som nu görs borde med största sanno-
likhet från början ingått som en planerad del av investeringen, t.ex. vad gäller luftkanalen till 
pannan och anläggningens ventilationskapacitet i övrigt. Även driftskostnaderna för anläggning-
en påverkas av de åtgärder som vidtagits. Det har dock inte ingått i denna granskning att vär-
dera dessa kostnader. Men ett konstaterande är att kostnaderna för kolfilter har ökat i väsentlig 
grad i och med att de nu byts ut efter sex veckor istället för efter ett och ett halvt år. 
 
Det finns starka motiv för Mälarenergi att lösa de problem med lukt som har uppstått med tanke 
på att konsekvensen i annat fall kan bli att avfallsbränsle inte kan eller får användas i anlägg-
ningen. Om avfall inte används som bränsle utan istället biobränsle så kommer det, enligt det 
underlag som Mälarenergi presenterade i november 2011, att leda till en merkostnad på ca 210 
– 300 mkr per år beroende på bränslemix. Det skulle i sin tur kunna motsvara en prishöjning på 
ca 40 procent av fjärrvärmeavgiften. Ytterligare en konskevens skulle då bli att investeringsutgif-
ten för hanteringen av avfall inte längre skulle kunna försvaras. Enligt uppgift så motsvarar mer-
kostnaden för att kunna förbränna avfall ca 1,2 mdr av den totala investeringsutgiften. 
 
Vår bedömning är att risken för luktproblem inte hade uppmärksammats i tillräcklig utsträckning 
under projektets planering och genomförande. Med tanke på vilken konsekvens som kan bli 
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följden för samförbränningsanläggningen om luktproblemen inte kan åtgärdas inom rimlig tid är 
detta förvånande. Varje moment i processen borde ha blivit föremål för riskbedömning och 
sammanvägts tillsammans med att åtgärder identifierats för att reducera risken i respektive 
moment. Väsentliga rutiner och tekniska lösningar som skulle användas för att reducera lukt 
borde dessutom ha testats med luktmedel innan de togs i skarp drift.  
 
Med stöd av vad som har framkommit i granskningen lämnas följande rekommendation: 
 
 Styrelsen för Mälarenergi AB bör ta ställning till en tidplan för när luktproblemen senast 

ska ha lösts för att fortsatt avfallsförbränning ska tillåtas.  

 Säkerställ att tillräckliga riskanalyser som identifierar alla väsentliga risker görs i samband 
med större investeringsprojekt. Utgångspunkten måste vara att det för varje projekt ska 
finnas en intern kontroll som kan säkerställa att projektet uppnår ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt resultat. 

 Testa kritiska rutiner och tekniska lösningar innan de driftsätts. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Mälarenergi AB har investerat i en ny anläggning, Block 6, som är en samförbränningsanlägg-
ning med avfall som huvudbränsle men anpassningsbar till att även använda biobränsle. I sam-
band med att den provdrift som inleddes under 2014 med förbränning av avfall i anläggningen 
har det framkommit påtagliga problem med luktstörning. För närvarande pågår ett intensivt ar-
bete i syfte att komma tillrätta med luktproblemen i processen. 
 
Enligt Mark-och miljödomstolens dom har Mälarenergi AB tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till 
uppförande och drift av en kraftvärmeanläggning (Block 6) för tillförd bränsleeffekt om högst 220 
MW samt tillstånd till förbränning av flytande och fasta biobränslen, kol, torv och eldningsolja 
samt årligen högst 540 000 ton brännbart avfall varav högst 40 000 ton farligt avfall inklusive 
högst 10 000 ton CCA-impregnerat trä. 
 
Enligt de villkor som gäller för domen och som avser lukt framgår följande: 
 

 Lagring och beredning av avfall, som kan orsaka luktproblem eller nedskräpning av om-
givningen, får endast ske inomhus eller i container. 

 Om luktstörningar av mer än begränsad omfattning uppstår på grund av verksamheten 
ska bolaget utreda möjliga åtgärder mot sådan lukt och i samråd med tillsynsmyndigheten 
vidta lämpliga åtgärder. Tillsynsmyndigheten får föreskriva ytterligare villkor. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsen i Mälarenergi AB vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att säkerställa att problem med luktstörning inte uppstår. 
 
Granskningen baseras på följande revisionsfrågor: 

 Hur har risken för luktstörning hanterats i riskanalyser som gjorts inför och under pro-

jektets genomförande? 

 Har det i utformningen av hanteringsprocessen vidtagits åtgärder vid genomförandet av 

olika aktiviteter för att reducera luktproblem? 

 Hur har frågan om luktstörning vid avfallsförbränning hanterats i miljökonsekvensbeskriv-

ningen och i Mark-och miljödomstolens dom? 

 På vilket sätt har det beaktats frågor för att minimera risken för luktstörning i upphandling 

av avfall? 

 Vilka kvalitetskrav har ställts? 

 Säkerställs att levererat avfall motsvarar den kvalitet som avtalats? 

 Vad blir konsekvensen om:  

 De ekonomiska förutsättningarna för import av avfall förändras? 

 Om problemen med luktstörning inte har lösts inför sommaren 2015? 

 Problemen med luktstörning inte kan lösas? 

2.3. Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts med stöd av dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer har gjorts 
med: 
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 Chef Affärsområde Värme. 

 Adjungerad ledamot i styrelsen.  

2.4. Kvalitetssäkring 

Granskningen har kvalitetssäkrats internt och externt. Internt enligt EY:s rutiner genom den i 
projektorganisationen utsedde kvalitetssäkraren. 
 
Mälarhamnar har beretts möjlighet att ta del av rapportutkast för saksynpunkter.   
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3. Investering i ny samförbränningsanläggning - Block 6 

3.1. Bakgrund 

Frågan om förnyelsen av Kraftvärmeverket aktualiserades redan under 2008. Bakgrunden till 
investeringen i samförbränningsanläggningen var att det fanns ett behov av att utveckla kraft-
värmeverket. De två äldsta blocken, Block 1 och Block 2, driftsattes 1963 och behövde fasas ut. 
Det fanns också krav på att kraftigt minska mängden kol och torv i bränslemixen och att få en 
bredare mix av bränslen.  
 
Mälarenergis styrelse hade formulerat följande krav på investeringen i kraftvärmeverket: 
 

 Ersätta huvuddelen av kvarvarande kol och torv för att minska koldioxidutsläppen. 

 Förnya anläggningen. 

 Säkra tillgången på bränsle. 

 Säkra fortsatt låga fjärrvärmepriser 

 
I början av 2009 beslutade Mälarenergis styrelse att investera i en ny förgasningsanläggning för 
avfall vid kraftvärmeverket. Ett år senare beslöt Mälarenergis styrelse att avbryta upphandlingen 
av en förgasningsanläggning. Anledningen var att de krav Mälarenergi och styrelsen ställt inte 
uppfyllts. 
 
Därefter genomfördes en förstudie som låg till grund för styresens beslut i februari 2011 om att 
påbörja upphandling av en samförbränningsanläggning av CFB1 typ.  

3.2. Samförbränningsanläggningen 

Bygget av samförbränningsanläggningen påbörjades i juni 2012. Budgeten för investering är på 
2 850 mnkr. Anläggningen har kapacitet att ta emot 480 000 ton inkommande avfall per år, 
varav ca 400 000 ton färdigt bränsle kommer att kunna beredas.  
 
Den 20 januari 2014 startade hanteringen av avfall i och med att den första båten lastad med 
avfall anlöpte Västerås hamn. Provdrift och intrimning av pannan påbörjades i mitten av februari 
2014. Under intrimningsfasen eldades pannan med biobränslen. I mitten av april påbörjades 
eldningen med avfall. Anläggningen gick in i en driftfas under sommaren 2014. 

4. Underlag som grund för investeringsprojektet 

4.1. Inledning 

I detta avsnitt redovisas, med fokus på, hur risken för lukt och luktstörning har beskrivits i be-
slutsunderlag samt vilka åtgärder som planerades för att reducera risken för att luktstörningar 
ska uppkomma vid drift av samförbränningsanläggningen. 

4.2. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

För samförbränningsanläggningen upprättades en miljökonsekvensbeskrivning som är daterad 
2010-10-27. 

                                                
1
 Cirkulerande Fluidiserande Bädd. 
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Av beskrivningen framgår att den totala årliga bränslemängden till förbränning beräknas komma 
att bli upp till 540 000 ton förbehandlat avfall, varav upp till 40 000 ton kan utgöras av farligt av-
fall. Den tillkommande bränslehanteringsutrustningen kommer i huvudsak att bestå av mottag-
ningshall, utrymme för bränsleberedning, hall för lagring av balat avfall och mellanlager för be-
arbetat avfallsbränsle. 
 
Största riskerna för lukt som har identifierats enligt miljökonsekvensbeskrivningen är den som 
kan uppstå vid hantering och lagring av bränslen. Framförallt är det hushållsavfallet som utgör 
den främsta risken för luktstörning och risk för nedskräpning mm. Av beskrivningen framgår att 
anläggningen kommer att byggas för att begränsa risken för att luktstörningar och nedskräpning 
ska förekomma. Det kommer även att finnas rutiner som begränsar risken att störningar upp-
kommer.  
 
Dålig omsättning i avfallsbunkern är ett exempel på driftsförhållanden som kan förebyggas ge-
nom driftrutiner som säkerställer god omsättning. Mottagningshall, utrymme för bränslebered-
ning, hall för lagring av balat avfall, mellanlager för bearbetat avfallsbränsle kommer att ventile-
ras för att minska risken för lukt. Ventilationsluften kommer att renas genom att luften används 
som förbränningsluft eller renas med stoftfilter kombinerat med kolfilter, biofilter, termisk rening 
eller motsvarande. Bränslen som kan orsaka lukt eller nedskräpning, kommer att lagras och 
bearbetas inomhus.  

4.3. Teknisk beskrivning 

Parallellt med MKB upprättades också en teknisk beskrivning. Under rubriken ”Bränslen med 
hantering och lagring” beskrivs transport av bränslen till anläggningen. Bränslen som kan or-
saka lukt eller nedskräpning, kommer att transporteras som balat eller i container. Normalt 
kommer inkommande avfallsbränslen till den nya kraftvärmeanläggningen att lossas i en mot-
tagningshall. Bränslet kommer att levereras både i lös form och som balar, det som levereras 
som balat kommer att kunna lagras i ballager om utrymmet i mottagningshallen är fullt. Mottag-
ningshallen kommer att vara helt inbyggd och försedd med portar som kan stängas. Det kan vid 
oplanerat stopp vara aktuellt att lagra inkomna mängder avfall. Anläggningens totala lagerkapa-
citet beräknas bli cirka 67 000 ton. 
 
Enligt den tekniska beskrivningen måste bränslet till en cirkulerande bädd bearbetas, dels ge-
nom att sönderdela avfallet, dels genom att avlägsna icke önskvärda inerta material såväl mag-
netiska som icke-magnetiska metaller från avfallet. Bränslet lyfts från bunkern till olika steg av 
sönderdelning, malning och avskiljning av metaller. All bearbetning ska ske inomhus. Det bear-
betade bränslet transporteras med transportband in till ett mellanlager för bearbetat avfalls-
bränsle. Samtliga transportband är inbyggda med tak och väggar för att förhindra spridning av 
lukt och minska risken för nedskräpning. I bränslekedjan till pannan finns flera magnetavskilj-
ningssteg vilka skapar olika metallkvalitéer.  
 
Vid ett stopp på pannan kan det bli problem att omedelbart stoppa leveranser av inkommande 
avfall. För att kunna ta hand om de leveranser som inte går att stoppa så planeras en balnings-
utrustning att installeras. Utrustning kommer att placeras i en separat byggnad, där det även 
finns möjlighet att lagra balar. Sedan ges samma beskrivning här som i miljökonsekvensbe-
skrivningen av hur ventilationen är tänkt att anordnas. Det redogörs vidare i den tekniska be-
skrivningen för olika tekniker att minska risken för lukt. Ventilationsluften kommer att renas med 
stoftfilter kombinerat med kolfilter, biofilter eller motsvarande. Huvudalternativen är:  
 
1. Luften kan ledas till pannan och användas som förbränningsluft.  

2. Aktivt kolfilter.  
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3. Biofilter.  

4. Termisk/katalytisk TOC-renare. 

4.4. Kommunstyrelsen 

Den 2 februari 2011 behandlade kommunstyrelsen Mälarenergis ansökan om tillstånd för ny 
samförbränningsanläggning. Kommunstyrelsen beslutade då bl.a. att för sin del uttala att Väs-
terås stad som ägare av Mälarenergi AB, aktivt kommer att verka för att bolagets inriktning ska 
vara att använda biobränsle, t.ex. bioavfall i den tilltänkta samförbränningsanläggningen. Vidare 
beslöt kommunstyrelsen att ge Mälarenergi AB i uppdrag att snarast återkomma till kommunsty-
relsen med en redovisning av förslag till lösningar för uppnå ovanstående inriktning. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 november 2011 redovisades Mälarenergis svar. 
Enligt svaret så skulle biobränsle i samförbränningsanläggningen innebära en merkostnad på 
210 – 300 mnkr beroende på bränslemix. Om biobränsle används till 100 procent så skulle det 
leda till ca 40 procents höjning av fjärrvärmetaxan. Kommunstyrelsen godkände Mälarenergis 
svar och gav bolaget i uppdrag att årligen redovisa utvecklingen av bränsleval i förhållande till 
tidigare beslut. 
 
Vid samma sammanträde hanterades även ärendet ”Investering och finansiering med mera av 
samförbränningsanläggning”. I ärendet redovisas handlingar som avser Mälarenergis styrelses 
delbeslut, investeringsbudget, finansiering, tidplan, Projekthandbok – Förnyelsen och förbere-
dande investeringar och risker i förnyelseprojektet. 
 
Kommunstyrelsen beslöt bl.a. vid sammanträdet att uppdra till Mälarenergi att kvartalsvis redo-
visa rapportera hur projektet fortskrider samt att underlaget till fullmäktige ska kompletteras med 
en fördjupad riskanalys.  

4.5. Kommunfullmäktige  

Ärendet om investering och finansiering m.m. av samförbränningsanläggningen togs upp i full-
mäktige den 1 december 2011. Fullmäktige beslöt att Mälarenergi AB medges investera i ny 
samförbränningsanläggning med en effekt om ca 135 MWth med en projektbudget om 2 850 
mnkr enligt föreslagen finansieringslösning. Finanseringslösningen ändrades sedan genom ett 
nytt beslut av fullmäktige i november 2012. 
 
Förutom de underlag som redovisats ovan under kommunstyrelsen ingick den fördjupade riska-
nalysen i fullmäktiges beslutsunderlag. Bakgrunden till redovisningen av risker var att kommun-
styrelsen hade uttryckt krav på att Mälarenergi skulle utveckla riskbeskrivningen och dess han-
tering. Av Mälarenergis skrivning i underlaget framgick att risker och riskhantering i projektet har 
varit viktiga frågor i samband med underlag för beslut i styrelsen och att beskrivningarna av ris-
ker som finns i styrelsehandlingarna därför har varit korta och koncisa. Det som beskrivs i den 
fördjupade riskanalysen handlar i huvudsak om risker i projektets olika faser. Av riskbeskriv-
ningen framgår ingen specifik risk avseende lukt och luktproblem. Bränslerisken avser risken att 
bränslepriset förändras väsentligt jämfört med kalkylen. 

4.6. Deldom - Mark- och miljödomstolen 

4.6.1. Ansökan 

Av ansökan framgår att det finns dokumenterade rutiner som säkerställer att inkomna avfalls-
bränslen inte innehåller avfall av annat slag än vad som omfattas av tillståndet. Kvalitetssäkring 
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kommer att genomföras på avfallet. Flera avfallsfraktioner kommer att variera kraftigt i innehåll 
för varje leverans. För att få leverera ett avfall ska ett antal olika parametrar uppfyllas och dessa 
kommer att regleras i avtal. Dessa parametrar kan vara fukthalt, storlek, fraktion, metallinnehåll, 
lukt mm. Hur kontrollen av avfallet kommer att utföras, regleras i avtal med leverantör. Kontrol-
len kan bestå av visuell kontroll, stickprov, mängd- och volymmätning. Innan avfall levereras 
och under pågående leveranser kommer leverantörsbesök att genomföras. När sedan avfall har 
levererats genomförs uppföljning av alla provtagna parametrar som redovisas av leverantören. 
De nya bränsleslagen såsom hushålls- och verksamhetsavfall kan komma till anläggningen 
med bil, tåg eller båt. Bränslen som kommer med bil vägs in/ut vid fordonsvåg och bilarna tippar 
sin last direkt i mottagningshallen, som tillsammans med bränslesilor kan lagra 7 000 ton 
bränsle. För bränslen som levereras med båt eller tåg, kommer transportsättet att anpassas 
beroende på bränslets fysiska egenskaper. Bränslen som kan orsaka lukt eller nedskräpning, 
kommer att transporteras som balat eller i container. Balarna/containrarna kommer att vid loss-
ning från båt eller annat transportmedel, transporteras med bil till ballager för mellanlagring eller 
direkt till mottagningshallen. Balarna/containrarna som transporteras med tåg kommer att kunna 
lossas i eller i direkt anslutning till mottagningshallen. 
 
Samtliga transportband är inbyggda med tak och väggar för att förhindra spridning av lukt och 
minska risken för nedskräpning. Ventilationsluften kommer att antingen användas som förbrän-
ningsluft eller renas med stoftfilter kombinerat med kolfilter, biofilter eller motsvarande. 

4.6.2. Deldomen 

Mark- och miljödomstolen meddelade sin deldom den 16 januari 2012. I domen gavs Mälare-
nergi tillstånd att uppföra och driva en kraftvärmeanläggning (Block 6) för tillförd bränsleeffekt 
om högst 220 MW samt tillstånd till förbränning av flytande och fasta biobränslen, kol, torv och 
eldningsolja samt årligen högst 540 000 ton brännbart avfall varav högst 40 000 ton farligt avfall 
inklusive 10 000 ton CCA-impregnerat trä. I en tidigare dom från 7 juli 2009 hade mark- och 
miljödomstolen lämnat tillstånd för uppförande och drift av en förgasningsanläggning för avfall. 
 
Enligt domen ställs följande villkor när det gäller lukt och luktproblem: 
 

 Lagring och beredning av avfall, som kan orsaka luktproblem eller nedskräpning av omgiv-
ningen, får endast ske inomhus eller i container (villkor 20). 

 Om luktstörningar av mer än begränsad omfattning uppstår på grund av verksamheten ska 
bolaget utreda möjliga åtgärder mot sådan lukt och i samråd med tillsynsmyndigheten vidta 
lämpliga åtgärder. Tillsynsmyndigheten får föreskriva ytterligare villkor. 

Miljödomstolen har överlåtit till tillsynsmyndigheten att besluta om: 
 

 Föreskriva de ytterligare villkor som kan behövas för begränsning av damning, lukt och ned-
skräpning. 

4.6.3. Domskäl 

Av domskälen framgår att mark- och miljödomstolen anser liksom bolaget att de planerade ut-
rymmena för lagring av bränslen inklusive ballagret innebär att avfallsbränslen som kan ge upp-
hov till lukt eller damning kan lagras inomhus samt att nuvarande villkor 20 (framgår under 
4.6.2.) på ett tillräckligt sätt reglerar förvaring och hantering av bränslen. Mark- och miljödom-
stolen hänvisar till att Mälarenergi med anledning av avståndet mellan bränsleberedning/lager 
har konstaterat att det inte är lämpligt att leda ventilationsluft från den byggnaden till pannan 
som förbränningsluft varför luktstörningar istället ska begränsas med biofilter eller annan teknik.  
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Mark- och miljödomstolen bedömer att bolagets åtaganden beträffande begränsning av stör-
ningar från bränslehantering kan inbegripas i de särskilda villkor som hör till domen samt det 
allmänna villkoret. Delegationen till tillsynsmyndigheten att vid behov föreskriva ytterligare 
skyddsåtgärder utökades även till att gälla verksamheten med avseende på beredning och lag-
ring av bränslen för panna 6.  

4.7. Bedömning 

Risken för luktstörning har uppmärksammats i de underlag som har legat till grund för investe-
ringsbeslut, tillstånd och godkännande. Det har dock inte i dessa underlag framkommit att en 
specifik analys av risk för luktstörning har gjorts som omfattar processen i sin helhet från leve-
rantören av avfall till förbränning av avfallet. Den valda tekniken med förbränning i en CFB-
panna med cirkulerande bädd jämfört med andra alternativ ställer högre krav på beredning av 
avfallet, vilket leder till en hanteringsprocess inom anläggningen efter det att avfallet har levere-
rats. Denna tillkommande hanteringsprocess inom anläggningen ställer i sin tur större krav på 
åtgärder för att reducera lukt jämfört med en teknik där levererat avfall kan köras direkt in i pan-
nan. Vald teknik borde med andra ord ha medfört att risk för luktproblem och åtgärder för att 
reducera riskerna hade givits en hög prioritet. En viktig förutsättning för att reducera risken för 
luktstörning är att alla aktiviteter i den samlade processen från leverantör till förbränning av av-
fallet har kvalitetssäkrats, d.v.s. att hela kedjan ”luktsäkras”. 
 
Av underlagen framgår att Mälarenergi i stor utsträckning förväntar sig att kvalitetskraven på 
avfallet tillsammans med att levererat avfall skulle beredas och i övrigt hanteras inomhus, d.v.s. 
i ett ”slutet system” med ett fungerande ventilationssystem. Det kan vara värt att notera att Mä-
larenergi i ansökan till mark- och miljödomstolen hade valt bort alternativet med en ventilations-
kanal från bränsleberedningen och ballager till pannan. Därmed förlitade sig man helt på att den 
planerade ventilationsanläggningen skulle rena luften från ”soplukt”. 
 
Mark- och miljödomstolen ställer villkoret att lagring och beredning av avfall som kan orsaka 
luktproblem ska ske inomhus. En tolkning av villkoret att det underförstått förutsätter att de tek-
nikalternativ som Mälarenergi har beskrivit för att rena ventilationsluften fungerar på ett tillfreds-
ställande sätt. Samtidigt framgår det av villkoren att om luktstörningar av mer än begränsad 
omfattning uppstår ska bolaget utreda möjliga åtgärder mot sådan lukt och tillsammans med 
tillsynsmyndigheten vidta lämpliga åtgärder. Tillsynsmyndigheten kan dessutom föreskriva ytter-
ligare villkor. En tolkning är att tillsynsmyndigheten ytterst kan stoppa förbränning av avfall om 
luktstörning av mer än begränsad omfattning inte varaktigt kan förhindras.  
 
Vår bedömning är därför med tanke på den strategiska betydelse det har för hela förnyelsepro-
jektet att samförbränningsanläggningen kan eldas med avfall är det inte tillfredsställande att 
risken för luktstörning inte har ägnats tillräcklig uppmärksamhet vid planering och genomföran-
det av förnyelseprojektet. Konsekvensen av om luktstörningar av mer än begränsad omfattning 
uppstår och inte varaktigt kan lösas blir betydande. Mälarenergi kommer då inte att kunna för-
bränna avfall vilket i sin tur sannolikt kommer att innebära en väsentlig höjning av fjärrvärme-
taxan. Dessutom innebär det att den tillkommande investeringsutgiften (ca 1,2 mdr) för att han-
tera avfallet inte kan motiveras. Luktstörningar och oförmåga att lösa problemet på ett varaktigt 
sätt kan dessutom skada varumärket Mälarenergi.   

5. Förbränning av avfall i samförbränningsanläggningen 

5.1. Hantering av avfall 

Den 20 januari 2014 startade hanteringen av avfall i och med att den första båten lastad med 
avfall ankom Västerås hamn. Provdrift och intrimning av pannan påbörjades i mitten av februari 
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2014. Under intrimningsfasen eldades pannan med biobränslen. I mitten av april påbörjades 
eldningen med avfall. Anläggningen gick sedan in i en driftfas under sommaren 2014. 
 
Avfallsbränslet till samförbränningsanläggningen hanteras inomhus i två byggnader, bränslebe-
redning och ballager.  
 

Figur 1 - Bränsleberedning och ballager 

 
 
Syftet med hanteringen av avfall inomhus är att härigenom ska lukt och nedskräpning minime-
ras. I bränsleberedningen ska hållas ett konstant undertryck2. Lukten från och inom bränslebe-
redningen reduceras med kolfilter. Sammanlagt installerades 13 kolfilter i byggnaderna för 
bränsleberedning och ballager. I förnyelseprojektet gjordes bedömningen att kolfiltren var till-
räckliga för att förhindra att lukt spreds utanför anläggningen. Kolfiltren förväntades ha en livs-
längd på ett och ett halvt år. I ett tidigare skede hade den kompletterande tekniska lösningen 
med en ventilationskanal från ballager och bränsleberedning till pannan valts bort. Därmed 
fanns inget redundant teknisk system3 i anläggningen för att reducera lukt.  
 
Ytterligare en åtgärd för att reducera risken för luktspridning har varit att göra byggnaderna så 
täta som möjligt.  

5.2. Avfallsleveranser 2014 

Under 2014 har 197 000 ton avfall importerats och 20 000 ton lokalt avfall tagits emot. Utav det 
importerade avfallet har 190 000 ton tagits emot i Västerås hamn via 60 båtar. Två båtar har 
tagits emot i Oxelösunds hamn. Under 2014 har det under vissa perioder varit ett stort överskott 
på avfall.  
 
Det importerade avfallet har under 2014 motsvarat 90 procent av det avfall som har tagits emot. 
Målsättningen för 2015 är att det importerade avfallet ska stå för 75 procent av behovet och 
lokalt avfall för 25 procent. På sikt är målsättningen 50 procent importerat avtal och 50 procent 
lokalt avfall. 

                                                
2
Ett rum med undertryck har ett ventilationssystem som är utformat så att luften strömmar in i rummet från 
intilliggande utrymmen och så att luft inte kan strömma ut från rummet med undertryck. 

3
 Identiska eller olika system som oberoende av varandra utför samma uppgift. 
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5.3. Avfall till förbränningsanläggningar 

5.3.1. Inledning 

Mälarenergi har valt en CFB-panna för förbränning av avfall m.m. Tekniken är känslig för stora 
obrännbara komponenter i bränslet, vilket förutsätter en omfattande förbehandling för att rensa 
bort olämpligt material och krossa bränslet till storlekar som går att fluidisera. En annan vanlig 
teknik är Roster som anses kunna ge en bra förbränning trots stora variationer i inkommande 
bränsle i form av fukthalt, storlek och obrännbara komponenter, vilket gör att avfallet kan eldas 
utan krossning och rensning. Risken för att luktstörningar ska uppstå är sannolikt högre när en 
CFB-panna används med tanke på att den kräver en lokal beredningsprocess innan avfallet kan 
eldas. 
 
Avfallskedjan från källa till förbränningsanläggningen är sammansatt och med många aktörer 
involverade. För att reducera olika typer av risker gäller det att kvalitetsäkra varje moment i pro-
cessen för att rätt avfall ska levereras och hanteras på rätt sätt. Riskanalyser behöver då görs 
av hela processen utifrån olika perspektiv t.ex. risken för lukt/luktstörning. I följande avsnitt ges 
en översiktlig bild av processen för import av avfall. 

5.3.2. Import av avfall 

Syftet i detta avsnitt är inte att i detalj beskriva avfallskedjan utan att i första hand visa på att det 
är en relativt komplex process. Mottagning av avfall i en förbränningsanläggning kan definieras 
som försäljning av energiåtervinning som behandlingstjänst vilken i sin tur omvandlas till energi i 
anläggningen. Import av avfall innebär att förbränningsanläggningen säljer eller exporterar en 
tjänst som tar hand om avfallet. Processen innehåller följande huvudsakliga steg: 
 

 Inledningen är att kontakt upprättas mellan exportör och importör. Ett avtal sluts som bl.a. 
reglerar kvalitetskrav, leveransvillkor och sanktionsmöjligheter.  

 Innan leverans genomförs ett antal aktiviteter i exportlandet. Insamling av avfall, sortering, 
beredning, balning, transport till hamn, lastning i båt, m.m.  

 Transport av avfallet från exporthamnen med båt. 

 I importlandet sker lossning, transport till lager/beredning och sedan förbränning. 

5.3.3. Mälarenergis import av avfall 

I huvudsak tecknar EFO AB (EFO) på uppdrag av Mälarenergi avtal med exportörer av avfall. 
EFO ägs av åtta större kommunala energiföretag, däribland Mälarenergi. EFO svarar för att på 
delägarnas uppdrag bevaka marknaden och anskaffa importerade bränslen inklusive av-
fall/returbränslen samt för logistiklösningar. Upphandlat bränsle ingår i delägarnas produktion av 
företrädesvis fjärrvärme och el. Under 2013 arbetade EFO tillsammans med Mälarenergi med 
att säkra upp avfallsvolymer och lägga upp logistiklösningar till Mälarenergis Block 6.  
 
Hittills har importen av avfall skett från England och Irland. Leverantören svarar för sortering, 
emballering av avfallet och transport till utskeppningshamnen. De krav som ställs på avfallet 
som ska tas emot styrs av den bränslestrategi som Mälarenergis styrelse fastställt. Mälarenergi 
kontrollerar själva eller via lokala agenter anläggningen som levererar avfall. Sedan görs åter-
kommande inspektioner.  
 
Mälarenergi svarar för att ordna med lastning och båtfrakt och anlitar sedan svensk hamn för 
lossning samt svarar för transport från kaj in i anläggningen. 
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Planeringen inför mottagandet av importerat avfall påbörjades ca två och ett halvt år innan 
första leveransen. Enligt uppgift från Mälarenergi så hade inte Mälarhamnar utrymme att delta i 
detta förberedelsearbete.  

5.3.4. Hantering av avfallet och risk för lukt 

Risken för luktproblem påverkas dels av den ingående kvaliteten på det avfall som levereras, 
dels av hur avfallet hanteras i samband att det förpackas, lastas och lossas. När det gäller av-
fallets kvalitet har andelen ingående hushållsavfall och av vilken fuktighetsgrad som avfallet 
håller en särskild betydelse Avfallet levereras i balar. Balarna komprimeras till önskat tryck och 
form samt emballeras in i plastfilm till en helst tät inneslutning. Har utsortering och torkning av 
avfallet varit bristfälligt innan avfallet har emballerats och dessutom i kombination med en vek 
emballering ökar risken för att luktproblem kan komma att uppstå. Det finns dock åtgärder som 
kan vidtas innan emballeringen för att minska risken för lukt, t ex genom att minska bildande av 
vatten genom att dosera avfallet med en pH-neutral biologisk vätska som innehåller luktnedbry-
tande bakterier. 
 
Lastning och lossning av balar i fartyg är kritiska faktorer. För lastning och lossning finns olika 
tekniker. Vanligast är att balarna stuvas i fartygets lastrum och lossas med kran. En annan tek-
nik är lossa balarna med sidlastare. Fartyget öppnas då från sidan och balarna lossas med 
truck. Fel som kan uppstå under lastning är t.ex. att balarna lastats med kran eller motsvarande 
som är för liten och därmed inte når ner i botten på fartyget utan balarna släpps ner sista biten. 
Det kan i sin tur medföra skador på balarnas emballering. Balarna kan också bli för tätt packade 
vilket kan leda till att de skadas när de ska lossas. Om balarna staplas i många lager kan det bli 
ett så högt tryck på de nedre lagren att balar kollapsar. 
 
För att minimera risken för skador på emballeringen och tappade balar är det av största vikt att 
lyftredskapen kan hantera balarna på ett mjukt och försiktigt sätt. Framförallt gäller det löst 
komprimerade balar med blött innehåll. 
 
För att minska eventuell lukt kan avfallsbalarna sprejas (dysas) med en biologiskt nedbrytbar 
vattenlösning som innehåller bl.a. luktreducerande mikroorganismer. Även fordonen som an-
vänds kan dysas. Efter lossning behöver dessutom lastrum och även kajer rengöras. I lastrum-
men kan förekomma s.k. lakvatten från avfallet som i sin tur bidrar till luktspridning. 

5.4. Luktstörning i samförbränningsanläggningen 

5.4.1. Utgångspunkt 

Det saknas objektiva kriterier för lukt och tillförlitliga mätinstrument. Luktmätningar måste därför 
göras sensoriskt4 och relateras till subjektiva luktupplevelser. Hur ofta det luktar är kanske den 
faktor som är viktigast när det gäller klagomål. Enligt tidigare observationer så sker klagomål på 
lukt då luktfrekvensen överskrids en eller ett par procent av tiden. Detta påverkas dock av fak-
torer som karaktären på lukten. Även luktstyrkan har stor betydelse på klagomålsförekomsten. 
Med luktstyrkan menas koncentrationen av lukt och hur många gånger över lukttröskeln som 
lukten förekommer. Då luktupplevelsen är en momentan reaktion väljer man ofta att bedöma 
minutmedelvärden av luktförhållande. Även lukthistoriken påverkar ofta klagomålsfrekvensen. 
Det betyder att har det under någon period förekommit stora luktstörningar lever detta kvar hos 
kringboende under lång tid. Det gör att man reagerar tidigare vid nästa incident och således 
måste lukten reduceras mer än vad som annars hade krävts.  

                                                
4
 Sensorisk mätning innebär att man mäter, analyserar och tolkar reaktioner på egenskaper hos äm-

nen/material utifrån hur de upplevs med våra sinnen: syn, lukt, smak, känsel och hörsel. 



     Utkast 

14 
 

 
I detta avsnitt redovisas en kort översikt av problem med lukt och luktstörning som har inträffat i 
anslutning till Block 6. Ambitionen är att visa på problemen men inte att lämna en fullständig 
förteckning av luktstörningarna. 

5.4.2. Förekomsten av luktproblem 

Redan under våren 2014 uppstod problem med lukt inom Mälarenergis område. I början av 
sommaren uppmärksammades problem med lukt utanför Mälarenergis område då boende på 
Lövudden hörde av sig till Mälarenergi. Luktproblemen eskalerade sedan i samband med att 
sommarens värmeperiod inleddes. I mitten av juli 2014 började problem med s.k. ”soplukt” 
uppmärksammas i lokalpressen. I varierande utsträckning påverkades olika delar av Västerås 
beroende bl.a. på vindförhållanden. Särskilt påtagligt uppges problemen ha varit under den 
varmaste perioden sommaren 2014. Luktproblemen har beskrivits tidvis som mycket besvä-
rande av de som har drabbats. Efter sommaren har problem med lukt uppstått vid ett antal åter-
kommande tillfällen. Problemen blir tydliga då pannan är driftstoppad.  
 
Även en ökad förekomst av flugor rapporterades under sommaren 2014. I vilken utsträckning 
som avfallshanteringen påverkade omfattningen av flugor är inte helt klarlagt.  

5.5. Vad är orsaken till luktproblemen? 

Leveransen av balarna påbörjades i januari 2014. Inom projektet fanns en optimism om att för-
bränningen av avfall skulle kunna starta tidigare än vad som sedan skedde i praktiken. Konse-
kvensen av detta blev att ett lager av avfall började byggas upp. Avfall lagrades i månader istäl-
let för som tänkt under en begränsad period. Ytterligare faktorer var att relativt många balar var 
trasiga och att avfallet i vissa fall var fuktigare än förväntat. Det förekom också organiskt avfall i 
leveranserna. En hög andel trasiga balar förklarades i sin tur av att det dels fanns brister beträf-
fande leverantörers balning av avfallet, dels av att balar skadades i samband med lossningen. 
Luktproblemen blev särskilt påtagliga då ett förhållandevis stort lager av avfall med i vissa fall 
trasiga emballage sammanföll med sommarens första värmebölja. Även lakvatten som förekom 
i vissa av båtarna bidrog till luktspridningen. 
 
Tanken med hanteringen i sluten process var att ingen lukt skulle komma ut ur anläggningen, 
vilket skulle garanteras av en tät anläggning med god ventilation där kolfiltren skulle eliminera 
lukten. Det visade sig dock att ballagret inte var helt tätt. Portarna till ballagret har dessutom inte 
öppnats och stängts på ett korrekt sätt vilket har gjort att luft trängt ut. Flera portar till bränslebe-
redningen blev dessutom påkörda och att det under semesterperioden tog tid att få dessa la-
gade. 
 
Det dröjde ett visst tag innan det blev uppenbart att ventilationen av bränsleberedning och 
ballagret inte fungerade på ett tillfredsställande sätt. Kolfiltren som skulle hålla i ett och ett halvt 
år visade sig dock snabbt bli mättade på grund av värme, hög luftfuktighet och hög belastning. I 
och med att kolfiltern blev mättade förlorade de förmågan att ventilera bort sopdoften. 
 
Sammantaget framkommer att det fanns flera problem eller brister i processen från leverans till 
eldning i pannan som i varierande utsträckning tillsammans bidrog till luktstörningen.  
 

 Avfall som inte motsvarade ställda kvalitetskrav. 

 Balar som inte var emballerade på ett tillfredsställande sätt. 

 Tekniken och rutinen för lossningen av balarna var inte helt inarbetade och utprovade vilket 
bidrog till att balar skadades.  
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 Lakvatten i båtarna bidrog i vissa fall till att sprida lukt. 

 Leveranserna påbörjades tidigt under 2014 vilket medförde en uppbyggnad av lager. 

 Ej helt tät anläggning.  

 Otillräcklig ventilationskapacitet i förhållande till belastningen. Kolfiltren klarade inte av att 
ventilera bort lukten då belastningen blev hög t.ex. vid driftstopp. 

5.6. Åtgärder för att komma till rätta med luktproblemen 

När problemen med lukten blev akuta tillsatte Mälarenergi en krishanteringsgrupp med uppgift 
att undersöka de tekniska och rutinmässiga orsakerna med inriktning på lukt och arbetsmiljö. 
Det tillsattes även en kommunikationsgrupp för att ta emot synpunkter och för att hantera kom-
munikationen med kunder, allmänhet och media.  
 
För att åtgärda problemen med lukten vidtogs initialt ett antal åtgärder. Exempel på dessa är: 
 

 Samarbetet avslutades med leverantörer som inte hade klarat av att leverera tillräckligt hela 
och välförpackade avfallsbalar. Arbetet inriktades på att få torra och hela balar med rätt in-
nehåll. 

 För att reducera lukt infördes en metod där avfallsbalarna i samband med lossning spraya-
des (s.k. dysning) med en vattenlösning innehållande bl.a. luktreducerande mikroorgan-
ismer. Dysning används även för fordon och i ballagret samt i bränsleberedningen. 

 Anticimex genomförde ett antal behandlingar för att bekämpa förekomsten av flugor.  

 För leveranser från området av material till återvinning eller sådant som inte kan förbrännas 
infördes att transport skulle ske i slutna transporter. Vid lagring infördes att de skulle förva-
ras i slutna kärl. 

 När lakvatten finns i båtarna tas det om hand. Lakvattnet blandas med sågspån, sugs upp 
och eldas tillsammans med övrigt avfall. 

 Under senare delen av augusti 2014 påbörjades byte av kolfilter. Bytet omfattade 13 filter á 
fem ton, totalt 65 ton, till en kostnad på 1,5 mnkr. Kolfiltren som skulle hålla ca 1,5 år byts nu 
efter var sjätte vecka.  

 Mälarenergi tillsatte och kontrakterade en luktpanel bestående av 30 västeråsbor som hört 
av sig med luktklagomål.  

Mälarenergi har konstaterat tre viktiga förutsättningar som måste uppnås för att kunna reducera 
eller helst eliminera att risken för luktstörning realiseras. 
 

1. Hela och torra balar luktar inte. 

2. Tätt ballager med fungerande luftbehandling sprider ingen lukt. 

3. Tät byggnad (bränsleberedningen) med fungerande luftbehandling sprider ingen lukt. 

 
De olika åtgärder som vidtas av Mälarenergi kan sorteras in under ovanstående punkter. Föru-
tom ovanstående punkter har genomförts eller pågår/planeras följande åtgärder: 
 

1. Hela och torra balar luktar inte. 

a. Städning av hamnplan och väg. 

b. Förbättrad kranhantering för att minska skador på balarna och kortare expone-
ring. 
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c. Utveckla transport/lossning med t.ex. sidolastade fartyg. 

d. Portarna hålls öppna kort tid. 

e. Utveckla rutinerna kring båtarnas luckor. 

2. Tätt ballager med fungerande luftbehandling sprider ingen lukt. 

a. Tätning av fasad och brandluckor. 

b. Portar – funktion och rutiner. 

c. Skadade balar balas om. 

d. Endast hela balar ska mellanlagras. 

e. Komplettering med ytterligare kolfilter. 

3. Tät byggnad (bränsleberedningen) med fungerande luftbehandling sprider ingen lukt. 

a. Tältkanal mellan byggnaderna för transport av ”hembalat” material. 

b. Bygga luftinsug till pannan från byggnaderna. Med hjälp av luftinsuget ska en del 
av luften från bränsleberedningen och ballagret förbrännas i pannan. Luftinsuget 
beräknas stå klar i maj 2015. 

c. Komplettering med ytterligare kolfilter. 

d. Eventuellt kommer kyla att tillföras byggnaden. 

5.6.1. Åtgärder för att minska risken för luktstörning inför sommaren 2015 

För att de problem med lukt som uppkom under sommaren 2014 inte ska återupprepas planerar 
Mälarenergi ett antal åtgärder.  
 

 Ballagret ska inte användas under perioden från april till september. Ambitionen är att avfall 
som tas emot ska sorteras och eldas direkt. Om det blir nödvändigt att stänga av pannan 
kan det bli aktuellt med att skapa ett tillfälligt ballager. I sådana fall ska avfallet sorteras och 
packas om som nya balar. 

 Ventilationskanalen som byggs ska stå klar i maj månad. I och med det kommer luften från 
bränsleberedningen och ballagret att kunna eldas i pannan istället för att släppas ut.  

 Fler kolfilter i ventilationsutblåsen på både ballagret och bränsleberedningen. Syftet att in-
stallera fler kolfilter är att skapa marginaler framförallt när pannan tas ur drift.   

 Endast en båt med avfall per sommarmånad kommer att anlöpa Västerås hamn. Övriga far-
tyg med avfall kommer att tas emot i andra hamnar på östkusten. Avfallet transporteras se-
dan i containrar till anläggningen.  

5.7. Kostnader för vidtagna åtgärder 

De åtgärder som vidtas medför till viss del ökade investeringsutgifter. Investeringen för att för-
bättra ventilationen utgör ca 35 mnkr. Sammanlagt ryms de åtgärder som planeras inom ramen 
för den reserv på 55 mnkr som finns i investeringsprojektet.  
 
Vissa av åtgärderna påverkar driftskostnaderna som t.ex. byten av kolfilter vilket numera görs 
med sex veckors mellanrum. Utifrån ett antagande om att kolfiltren måste bytas efter var sjätte 
vecka till en kostnad av 1,5 mnkr per bytestillfälle blir årskostnaden för kolfilter ca 13 mnkr. Det 
kan jämföras med kostnaden på 1 mnkr per år som blir konsekvensen om kolfiltren byts med 
1,5 års mellanrum. Hur bytesfrekvens kommer att påverkas när luftinsuget till pannan är i drift är 
för närvarande inte känt. Det är sannolikt att luftinsuget kommer att minska belastningen på 
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kolfiltren vilket borde påverka bytesfrekvensen. Till bilden hör också att en komplettering med 
ytterligare kolfilter ska göras. Den framtida kostnaden för kolfilter är därför i nuläget svår att för-
utsäga annat än att den kommer att bli väsentligt högre än den bedömning som gjordes i pro-
jektets planeringsfas.  

5.8. Vad blir konsekvenserna om inte problemen med lukt kan lösas? 

Av mark- och miljödomstolens dom framgår att om luktstörningar av mer än begränsad omfatt-
ning uppstår får tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) föreskriva ytterligare åtgärder. Den yttersta 
konsekvensen skulle kunna bli att länsstyrelsen, om inte Mälarenergi klarar av att lösa proble-
men med lukt på ett tillfredsställande och varaktigt sätt, förbjuder förbränningen av avfall i an-
läggningen. 
 
Det har också framförts av representant för Mälarenergi och av den politiska ledningen i staden 
att om luktproblemen från sommaren 2014 upprepas så kommer inte avfall att fortsättningsvis 
användas som bränsle.   
 
En övergång till att använda biobränslen kommer enligt den beräkning som Mälarenergi gjorde i 
november 2011 att leda till en merkostnad om ca 210 – 300 mkr per år beroende på bränslemix. 
Det skulle i sin tur leda till en prishöjning på 40 procent av fjärrvärmen. En brasklapp är dock att 
kostnaderna för biobränsle inte har ökat i den utsträckning som förväntades för några år sedan, 
vilket kan påverka den redovisade kalkylen.  
 
Som jämförelse kan nämnas att Halmstads Energi och Miljö AB redovisar på sin hemsida att 
om de skulle lägga ner avfallsförbränningen helt och istället enbart använda biobränsle skulle 
priset per kilowattimme öka med 70-80 procent. 
 
En annan konsekvens är att merutgiften för att hantera avfall till förbränning, enligt uppgift ca 
1,2 mdr, inte längre kan motiveras. 

6. Förändring av de ekonomiska förutsättningarna för import av av-
fall 

I Europa läggs ca 150 miljoner ton avfall på deponi varje år, vilket har negativ miljö- och klimat-
påverkan. Det finns alltså ett stort behov av att hantera avfallet. EU har bestämt att avfall inte 
ska läggas på deponi. Omställningen kommer dock att ta tid och under tiden behövs miljöriktiga 
alternativ. Förbränning av avfall är då ett sådant alternativ som ligger steget högre än depone-
ring. Det övergripande målet är dock att minska mängden avfall.  
 
I dag finns det ett 30-tal sopförbränningsanläggningar i Sverige. Eldning av avfall ses av många 
som en bra affär genom att mottagaren får betalt för att ta emot avfall. Enligt uppgifter från tid-
ningen Effekt ligger ersättningen för mottagande av importerade sopor på runt 400-500 kronor 
per ton. I en artikel i Svenska Dagbladet (2012) uppgavs att mottagningspriset hade sjunkit till 
under 500 kr per ton. 
 
Uppgifter om importen av avfall fram till 2013 visar att importen av anmälningspliktigt avfall till 
Sverige har ökat kraftigt. Preliminära siffror för 2014 visar att ökningen fortsätter. 
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Figur 2 - Import av avfall 2004 - 2013 

 
 
För närvarande förefaller tillgången till avfall i Europa vara god. I takt med att länderna i Europa 
förflyttar sig uppåt i avfallshierarkin så kommer mängden avfall som är tillgänglig för export att 
minska. Om utvecklingen dessutom går mot att förbränningskapaciteten ökar i de länder som 
annars skulle kunna tänka sig att exportera avfall så bidrar det ytterligare till att minska mäng-
den avfall som är tillgänglig för import.  
 
Något som inte kan uteslutas är att EU beslutar om förändringar i regelverk för hantering av 
avfall som i sin tur kan påverka utbudet av avfall för export. Även på nationell nivå kan beslut 
aktualiseras som påverkar importen av avfall, t.ex. införandet av en importskatt på avfall.   
 
Risken för att förutsättningarna för import av avfall kan förändras kan inte uteslutas. De föränd-
ringar som är tänkbara innebär ytterst att tillgången till avfall för import upphör helt, t.ex. som en 
konsekvens av handel med avfall förbjuds. I övrigt kan tillgången till avfall komma att begränsas 
i varierande utsträckning. Minskad tillgång till avfall för export i kombination med ökad efterfrå-
gan leder med största sannolikhet till att priset på mottagningstjänsten sänks och t.o.m. att den 
kan bli negativ, d.v.s. importören tvingas köpa avfallet. Förändringar av förutsättningarna i den 
meningen att de ekonomiska villkoren försämras får självfallet en negativ effekt för lönsamheten 
på en investering i en avfallsförbränningsanläggning. I det här sammanhanget är en försämrad 
lönsamhet liktydigt med höjda priser på fjärrvärmen i konsumentledet.  

6.1.1. Bedömning 

Ett antal orsaker har framkommit som förklarar varför omfattande problem med luktstörningen 
har uppkommit i samband med intrimning och drift av förbränningsanläggningen. Problem har i 
princip kunnat noteras i de flesta faser i processen från leverantör av avfall till förbränning av 
avfallsbränsle i Block 6. 
 
Att störningar och problem inträffar i samband med intrimning av en anläggning kan sannolikt 
inte undvikas helt även om det är önskvärt. Omfattningen på luktproblemen i samband med 
driften av samförbränningsanläggningen framförallt under sommarmånaderna 2014 och det 
faktum att problem fortfarande kvarstår visar på att det inte är en fråga om tillfälliga störningar i 
samband med intrimning och driftstart.  
 
Av de underlag som ligger till grund för tillståndet för samförbränningsanläggningen framgår att 
Mälarenergi hade planerat för en verksamhet där kvalitetssäkrat avfall levereras till en anlägg-
ning för hantering av avfall i ett slutet system med ett fungerande ventilationssystem. När sedan 
ett antal leverantörer av avfall inte levde upp till sina åtaganden vad gäller emballering och kva-
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liteten på avfallet, lossningen av balar inte fungerat optimalt, ett lager med avfallsbalar byggdes 
upp, anläggningen inte var helt tät och ventilationssystemet inte klarade belastningen då upp-
stod omfattande luktproblem. Orsaken till problem kan också beskrivas som att de hanterings-
system som fanns för att säkerställa att luktproblem inte skulle uppstå långt ifrån fungerade på 
ett tillfredsställande sätt. De brister som kan noteras avser t.ex. kvalitetskontroller, förberedel-
ser, rutiner, styrning och samordning av bränsleleveranser och produktion samt otillräcklig venti-
lationskapacitet i anläggningen. Resultatet har blivit att Mälarenergi har fått agera reaktivt på 
problem som inträffat istället för proaktivt förebygga att problem ska uppkomma.   
 
Vår bedömning är att risken för luktproblem inte hade uppmärksammats i tillräcklig utsträckning 
under projektets planering och genomförande. Med tanke på vilken konsekvens som kan bli 
följden av luktproblem för samförbränningsanläggningen är detta förvånande. Varje moment i 
processen borde ha blivit föremål för riskbedömning tillsammans med att åtgärder identifierats 
som krävs för att reducera risken i respektive moment. Kritiska rutiner och tekniska lösningar 
som skulle användas borde dessutom ha testats innan de togs i skarp drift. Samordningen t.ex. 
mellan Mälarenergi och Mälarhamnar och därmed förberedelserna för en väl fungerande loss-
ning av avfallsbalar borde ha hanterats på ett bättre sätt.  
 
När problemen med lukt från anläggningen blev uppenbar så har Mälarenergi agerat på ett 
ändamålsenligt sätt och vidtagit relevanta åtgärder. Det finns en strategi tillsammans med åt-
gärder som går ut på att säkerställa torra och hela balar och en tät anläggning med fungerande 
luftbehandling. Vissa åtgärder genomförs i form av investeringar. Den sammalagda investe-
ringsutgiften för dessa bedöms kunna finansieras inom ramen för de 55 mnkr som utgör den 
reserv som finns i projektet upp till den totala investeringsbudgeten. En del av de åtgärder som 
nu görs borde med största sannolikhet ingått från början som en planerad del av investeringen, 
t.ex. vad gäller luftsugen till pannan och anläggningens ventilationskapacitet i övrigt. Sannolikt 
hade investeringsutgiften blivit lägre om åtgärderna hade genomförts inom ramen för det ordi-
narie projektet. Även driftkostnaderna för anläggningen påverkas av de åtgärder som vidtagits. 
Det har dock inte ingått i denna granskning att värdera dessa kostnader. Men ett konstaterande 
är att kostnaderna för kolfilter har ökat i väsentlig grad i och med att de nu byts ut efter sex 
veckor istället för efter ett och ett halvt år. 
 
Det finns starka motiv för Mälarenergi att lösa de problemen med lukt som har uppstått med 
tanke på att konsekvensen i annat fall kan bli att avfallsbränsle inte kan eller får användas i an-
läggningen. Om avfall inte används som bränsle utan istället biobränsle så kommer, enligt det 
underlag som Mälarenergi presenterade i november 2011, det att leda till en merkostnad på ca 
210 – 300 mkr per år beroende på bränslemix. Det skulle i sin tur kunna leda till en prishöjning 
på ca 40 procent av fjärrvärmeavgiften. Ytterligare en konskevens skulle då bli att investerings-
utgiften för hanteringen av avfall inte längre skulle kunna försvaras. Enligt uppgift så motsvarar 
merkostnaden för att kunna förbränna avfall ca 1,2 mdr av den totala investeringsutgiften. 


