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Granskningens inriktning 

Lekmannarevisorerna i Mälarenergi AB har låtit 

EY genomföra en granskning med syftet att 

bedöma om styrelsen i Mälarenergi AB vidtagit 

tillräckliga åtgärder för att säkerställa att 

problem med luktstörning inte uppstår. 

 
Iakttagelser och slutsatser 
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 underlag framkommit att en specifik 

analys av risk för luktstörning har gjorts som 

omfattar processen 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 av avfall 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 inledningsvis inte 

levde upp till sina åtaganden vad gäller 

emballering och kvaliteten 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 belastningen, 

då uppstod omfattande luktproblem.  

Ett antal orsaker har identifierats som förklarar  

varför omfattande problem med luktstörning har 

uppkommit i driften av samförbränningsanlägg-

ningen. Problem har i princip kunnat noteras i de 

flesta led i processen från leverantör av avfall till 

förbränning av avfallsbränsle. Omfattningen på 

luktproblemen, framförallt under sommar-

månaderna 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 tillfredsställande 

sätt. 

När problemen med lukt från anläggningen blev 

uppenbara så har Mälarenergi agerat på ett ända-

målsenligt sätt och vidtagit relevanta åtgärder. Det 

finns en strategi tillsammans med åtgärder som går 

ut på att säkerställa torra och hela balar och en tät 

anläggning med fungerande luftbehandling. En del 

av de åtgärder som nu görs borde med största 

sannolikhet från början ingått som en planerad del 

av investeringen, t.ex. vad gäller luftkanalen till 

pannan och anläggningens ventilationskapacitet i 

övrigt. Även driftskostnaderna för anläggningen 

påverkas av de åtgärder som vidtagits.  

Vår bedömning är att risken för luktproblem inte 

hade uppmärksammats i tillräcklig utsträckning 

under projektets planering och genomförande. Varje 

moment i processen borde ha blivit föremål för 

riskbedömning och sammanvägts tillsammans med 

att åtgärder identifierats för att reducera risken i 

respektive moment.  

Rekommendationer 
 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. 

 

Lekmannarevisorerna har överlämnat revisionsrapporten 
till styrelsen för Mälarenergi AB för yttrande senast  
den 2015-09-15. Rapporten kommer att publicerad på 
stadens hemsida www.vasteras.se. 
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