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Sammanfattning 

Sedan i början av 1970-talet har AGA Gas AB fyllt specialgaser på Lidingö men under 2005 
kommer verksamheten att flyttas till Enköping. Specialgaser är högrena gaser och gasblandningar 
med höga krav på blandningens noggrannhet. I Enköping kommer AGA:s specialgasfabrik 
utgöra en enhet tillsammans med AGA:s gasolfyllningsanläggning som funnits på platsen sedan 
1992.  

Ingen av verksamheterna är idag tillståndspliktig enligt miljöbalken, men med en framtida 
expansion kan de tillsammans komma att överskrida de tillåtna lagermängderna av farliga ämnen 
enligt den så kallade Sevesoförordningen (SFS 1999:382) Därför söks nu tillstånd för att i 
framtiden kunna utöka de lagrade kemikaliemängder inom verksamheten och denna 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utgör en del av tillståndsansökan. 

Miljöpåverkan till följd av verksamheten utgörs främst av utsläpp till luft. Dessa kommer från 
gasfyllningen, från de transporter som verksamheten ger upphov till och från den elproduktion 
som krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas. För att miljöpåverkan från utsläppen till luft 
ska göras överskådligare har utsläppen sorterats i miljöeffektskategorier. Påverkan inom de valda 
kategorierna presenteras i tabellen nedan  

Miljöeffektskategori Utsläpp per år 

Växthuseffekt  1 700 ton CO2 
Nedbrytning av ozon i stratosfären 0,002 gram CFC-11 
Försurning 160 kg SO2 

Övergödning 7500 kg NOx 
 Bildning av marknära ozon (fotokemiska oxidanter) 63 kg C2H4 resp. 6700 kg NOx 

En sammanfattning av ett försök att beskriva hur stora miljökonsekvenserna av verksamheten är 
syns i tabellen nedan.  

Miljöeffekt Miljökonsekvens av verksamheten 
Växthuseffekt Måttlig – stor 
Nedbrytning av ozon i stratosfären Liten – måttlig 
Försurning Måttlig 
Övergödning Måttlig 
Bildning av marknära ozon (fotokemiska oxidanter) Måttlig 

Den största miljökonsekvensen anses bidraget till den förstärkta växthuseffekten. För att relatera 
de 1700 ton CO2-ekvivalenter som verksam orsakar till något mer vardagligt, kan utsläppen sägas 
motsvara koldioxidemissionerna från ca 570 personbilar under ett år. 

De miljökvalitetsnormer som kan beröras av AGA:s verksamhet i Enköping är normerna för 
utomhusluft. Denna MKB har kommit fram till att verksamheten inte bidrar till att överskrida 
någon miljökvalitetsnorm. Undantaget är då någon kund finns lokaliserad så att transporter sker i 
de på de innerstadsgator, främst i Stockholm, Göteborg och Malmö som idag har problem med 
miljökvalitetsnormerna för partiklar och kväveoxider. De nationella miljömål som ansågs beröra 
verksamheten, och som tas upp i MKB:n, är målen begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö, 
bara naturlig försurning, skyddande ozonskikt samt målet ingen övergödning.  

Skadeförebyggande åtgärder som beskrivs i MKB:n är bland annat hur förvaringen av gasflaskor 
sker på ett sådant sätt så att olyckor undviks och så att inga obehöriga har tillgång till gaserna. För 
att undvika utsläpp av särskilt farliga gaser skickas returflaskor från kunder innehållande restgas i 



 ii

första hand tillbaka till det företag från vilket gasen köpts in. I de fall där AGA äger flaskorna 
skickas flaskorna till SAKAB som destruerar gasen i en ugn. Vid gasolfyllningen fylls 
gasolflaskorna på utan att restgasen töms, i de fall där flaskan skall kasseras töms restgasen 
tillbaka till gasoltanken.  

Åtgärder som skulle kunna förbättra verksamhetens miljöprestanda rör främst transporterna. I 
MKB:n visas att en ersättning av vissa lastbilstransporter med transporter på järnväg skulle kunna 
ge stora miljövinster. Vid fyllningen av miljöpåverkande gaser, som exempelvis växthusgasen 
svavelhexafluorid, skulle en minskning av antalet spolningar av rören med svavelhexafluoriden 
kunna ge minskade utsläpp. En övergång till miljömärkt el skulle också kunna ge miljövinster. 
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Abstract 

Since the beginning of the 1970’s the gas company AGA Gas AB, has been filling specialty gases 
on the island of Lidingö but during the year of 2005 the specialty gas plant will be moved to 
Enköping. Specialty gases are highly pure gases and gas mixtures with narrow blending and 
analysis tolerances. In Enköping the specialty gas plant will form a production unit with AGA’s 
propane filling plant, which has been located there since 1992.  

Neither the specialty gas plant nor the propane filling plant needs a permit from the authorities, 
according to the Swedish Environmental Code (Miljöbalken), but with a future growth, together 
they can exceed the allowed quantities of dangerous substances. This according to the decree that 
implements the Seveso II Directive in Swedish legislation (SFS 1999:382). Because of this, an 
application will be submitted to the authorities so that the unit will be allowed to keep a larger 
amount of dangerous substances in stock. This Environmental Impact Assessment (EIA) is a 
part of that application. 

The environmental impact that occurs from the unit is mainly constituted by emissions to the air. 
These emissions originate from the gas filling, transportation of raw material and products and 
from the production of the electricity that the unit consumes. To make the environmental impact 
more foreseeable, the emissions to air have been sorted into different impact categories, shown in 
the table below. 

Environmental impact category Utsläpp per år 

Global Warming  1 700 tonnes CO2 
Ozone Depletion 0,002 grammes CFC-11 
Acidification 160 kilos SO2 

Eutrophication 7500 kilos NOx 
Photo-oxidant creation 63 kilos C2H4 / 6700 kilos NOx 

An attempt to portrait the environmental impact assessment is presented in the table below.  

Environmental Impact Environmental Impact Assessment 
Global Warming Moderate – Big 
Ozone Depletion Small – Moderate 
Acidification Moderate 
Eutrophication Moderate 
Photo-oxidant creation Moderate 

The largest environmental impact is in the category of global warming. To relate the 1700 tonnes 
of CO2-ekvivalents that the production unit causes per year to something familiar, they can be 
said to be equivalent to the emissions from 570 cars in one year.  

The environmental quality norms that can be affected by AGA’s production unit in Enköping are 
the norms regarding outdoor air. This EIA has reached the conclusion that none of the quality 
norms regarding outdoor air will be exceeded because of the existence of AGA’s production unit. 
An exception can be when there is a purchaser located so that transportation must go through 
inner city streets, mainly in Stockholm, Gothenburg, and Malmö, that already has problems living 
up to the quality norms. This mainly regards particular matter and nitrogen monoxide.The 
following of Sweden’s 15 environmental quality objectives were believed to have relevance for 
the production unit: Reduced Climate Impact, Clean Air, A Non-Toxic Environment, Natural Acidification 
Only, A Protective Ozone Layer, and Zero Eutrophication. The relation of the unit to these goals is 
described in the EIA. 
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Precautionary measures described in the EIA are amongst others how the storage of gas cylinders 
is designed so that accidents are avoided and that no unauthorised person can come across the 
gases. To minimize the release of certain toxic gases into the air, returned gas cylinders from 
customers are in the first and foremost being returned to the company from which AGA has 
purchased them. In the cases were AGA is the owner of the cylinders the cylinders are sent to the 
waste treatment company SAKAB which destroys the gas in an oven. The gases treated by 
SAKAB are specified in the EIA. At the propane-filling plant the propane cylinders are filled 
without emptying them first, in the cases where the cylinder shall be destroyed the remaining gas 
is emptied back in to the propane tank. 

Measures that could improve the production unit’s environmental performance are mainly 
concerning the transportations. In this EIA it is shown that if some transportations, that today 
are made by truck, where replaced by train transportation, big environmental winnings could be 
made. During the filling of some environmentally harmful gases, e.g. the aggressive greenhouse 
gas sulphur hexafluoride, less “flushing” of the pipes with the sulphur hexafluoride would lead to 
less release of the gas in question. A change to environmentally labelled electricity could also have 
positive environmental effects.  
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1 INLEDNING 

Nästan all typ av mänsklig aktivitet leder till någon slags påverkan på miljön. Tidigare i 
människans historia var inte denna påverkan av så betydande omfattning utan de aktiviteter som 
människor företog sig kunde sägas ingå i ett naturligt kretslopp. I takt med tekniska framsteg och 
kanske framförallt från och med den industriella revolutionen i slutet av 1700-talet, började dock 
mänsklig aktivitet ha mer betydande påverkan på miljön. Efter denna revolution började 
människor frigöra sig mer från naturen och uppfattningen om att kunskap och teknologi kunde 
ersätta naturens resurser och tjänster etablerades (Folke, 1996).  

På 1960-talet började det i USA sprida sig en rädsla för de nya tekniska landvinningarna, som 
gjorts under det pågående decenniet (Petts, 1999). Människor började se ett samband mellan 
industriell aktivitet och ohälsa hos allmänheten. Det började stå klart att de verktyg, som 
beslutsfattarna hade att tillgå, inte var till tillräcklig hjälp vid de beslut som togs och det var en tid 
då det rådde stor osäkerhet kring den miljöpåverkan som människan stod för. År 1969 kom 
därför ”the US National Environmental Policy Act” som etablerade det som kallas 
miljökonsekvensbeskrivningar, (MKB), som verktyg. Sedan dess har nya system för MKB skapats 
över hela världen och det har blivit ett kraftfullt verktyg för att ta med miljöhänsyn i 
projektplaneringsprocessen (Morris & Thérivel, 1995). I Europa antogs rådets direktiv 
85/337/EEG, angående bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, 
1985. Direktivet ändrades 1997 genom direktiv 97/11/EG, det så kallade MKB-direktivet och 
sedan dess har EU-medlemmarna implementerat direktivet genom egen lagstiftning. I Sverige 
regleras MKB idag genom miljöbalken och är ett viktigt beslutsunderlag vid tillståndsprövningar 
av olika projekt och verksamheter. MKB-verktyget är dock under utveckling och har fortfarande 
en del brister. Naturvårdsverket (2001) har i en rapport bland annat konstaterat att deltagandet 
från allmänheten vid tillståndsärenden inte är så stort, vilket var en av tankarna med MKB. 
Bredden vad gäller de miljökonsekvenser som beskrivs är ofta också bristande vilket ger en dålig 
helhetsbild i beslutsunderlaget.  

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning över AGA Gas AB:s 
enhet för gasfyllning i Enköping. Den ska sedan bifogas till den tillståndsansökan som AGA 
kommer att lämna in till länsstyrelsen i Uppsala.  
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2 Metod 

Nedan ges en generell beskrivning av metoden, som använts för arbetet. I själva MKB:n beskrivs 
mer i detalj hur olika uppgifter och data tagits fram och hur de bearbetats. 

2.1 Beslut om mål och omfattning 

Arbetet startade med ett möte tillsammans med handledaren från AGA Gas AB där bakgrunden 
till tillståndsansökan gicks igenom samt lämplig omfattning och avgränsningar diskuterades. 

2.1 Litteratur 

För att få en bakgrund till miljökonsekvensbeskrivning som verktyg genomfördes en 
litteraturstudie. Lämpliga artiklar inom området söktes främst i olika databaser för miljöteknik, 
som exempelvis Environmental Sciences & Pollution Management. En genomgång av böcker i 
ämnet skedde genom sökning i det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS. Utöver detta har en 
genomgång av tillämpliga delar av miljöbalken skett. 

2.2 Datainsamling 

Uppgifter för att beskriva verksamheten har samlats in på AGA från olika källor. Till 
beskrivningen av verksamheten utnyttjades till stor del företagets kvalitetsledningsdokument och 
intervjuer med anställda. Uppgifter för att få fram olika miljödata erhölls bland annat ur 
företagets datasystem, som exempelvis uppgifter om producerade mängder och transporter, och 
genom egna undersökningar, som exempelvis en kemikalieinventering. Uppgifter om 
lokaliseringen och utformningen kommer från översiktsplan från kommunkontoret i Enköping 
respektive bygghandlingar från byggandet av fabriken på AGA. För att sätta verksamhetens 
miljöpåverkan i relation till miljökvalitetsnormer har bakgrundsdata från mätningar av IVL och 
Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund använts. För att beskriva förebyggande åtgärder 
har ansvariga inom AGA intervjuats.   
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3 Miljökonsekvensbeskrivningar bakgrund  

3.1 Miljöbalken 

År 1989 beslutade riksdagen att den svenska miljölagstiftningen skulle samordnas och en 
miljöskyddskommitté tillsattes. Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft och de 16 miljölagar 
som tidigare funnits upphörde i och med detta. Syftet med detta var enligt Rubensson (1998) inte 
bara att samla den centrala miljölagstiftningen i ett gemensamt lagverk, utan också att anpassa den 
svenska miljölagstiftningen till internationell rätt.  

Miljöbalkens första kapitel förklarar miljöbalkens mål och tillämpningsområde. I den första 
paragrafen anges det mål som är tänkt att genomsyra hela miljöbalken; att främja en hållbar 
utveckling. En hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. För att uppnå detta mål finns ett antal principregler och 
det står att  

”miljöbalken skall tillämpas så att 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av 
föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 

samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så 

att ett kretslopp uppnås” (MB, 1999 1 kap 1 § andra stycket) 

Miljöbalkens mål och dess tillämpningsregler kan enligt Rubensson (1998) sägas spegla idén att 
genom lagstiftning driva på utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Detta syfte går som 
en röd tråd genom balken och miljöbalken gäller i princip för all mänsklig påverkan, som kan 
äventyra målet med lagstiftningen. Miljöbalken gäller alltså oavsett om man är näringsidkare eller 
privatperson, som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som påverkar människors hälsa eller 
miljön på ett sätt som inte är försumbart.  

För vissa verksamheter eller åtgärder som kan antas vara miljö- eller hälsofarliga krävs tillstånd 
från myndigheterna. I Miljöbalkens 9 kap. om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd regleras 
dessa frågor övergripande. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1§  

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i 
mark, vattenområden eller grundvatten, 

2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet 
för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom 
förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller 

3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet 
för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande 
strålning eller annat liknande. 

För vissa verksamheter där farliga ämnen hanteras i mängder som motsvaras av eller är större än 
vad som angivits av regeringen, krävs tillstånd. I bilagan till förordning 1999:382, om åtgärder för 
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor anges två olika nivåer av 
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mängder för hantering av vissa farliga ämnen. Om ämnen hanteras i mängder över den lägre 
nivån innebär det att verksamheten är anmälningspliktig och överskrider de den högre nivån är 
verksamheten tillståndspliktig och ska prövas enligt vad som står i miljöbalkens 9 kap om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt i förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Det kan vara så att ett företag använder flera ämnen som tas upp i bilagan men i 
mängder som understiger gränsmängderna. Om detta är fallet ska en summering göras för att 
fastställa om verksamheten omfattas av bestämmelserna.  

I bilagan går att läsa:  

”Om det inom en verksamhet förekommer eller kan förekomma flera ämnen som anges i denna del av bilagan i 
mängder som understiger de gränsmängder som anges för varje ämne skall en summering göras för att fastställa om 
verksamheten omfattas av bestämmelserna. 
I de fall summan av kvoterna mellan mängderna farliga ämnen och deras tillhörande gränsmängder enligt denna 
del av bilagan överstiger ett (1), skall verksamheten omfattas av bestämmelserna. Denna summering görs enligt 
följande formel: 

qx/Qx=q1/Q1+q2/Q2+....+qn/Qn 

där qx betecknar den förekommande mängden farligt ämne x för "ämne 1" t.o.m. "ämne n" i förteckningarna 
över ämnen och kategorier av ämnen i denna del av bilagan och Qx betecknar den i denna del av bilagan angivna 
gränsmängden för respektive ämne eller kategori av ämnen” 

Vilken myndighet som prövar tillståndsansökan avgörs av vad verksamheten har för beteckning i 
listan över miljöfarliga verksamheter i bilagan till förordning 199:899 om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. Om verksamheten har beteckning A sker prövningen av miljödomstolen, om 
verksamheten har beteckningen B eller C eller inte anges med någon beteckning, sker prövningen 
hos länsstyrelsen.  

3.2 Tillstånd 

Det finns också andra verksamheter, förutom de som räknas som miljöfarliga, som kräver 
tillstånd, vattenverksamheter (11 kap) och täkter, jordbruk och annan verksamhet (12 kap) kräver 
tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd krävs också för viss hantering av kemiska produkter och 
biotekniska organismer (14 kap) eller för utsättning av genetiskt modifierade organismer eller för 
att släppa ut en produkt som innehåller eller består av sådana (kap 13). Tillstånd enligt kap 13 och 
14 kräver dock inte att en MKB upprättas.  

3.2.1 Steg i upprättandet av en tillståndsansökan 

Nedan följer en genomgång av de olika stegen i en tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet 
hos till länsstyrelsen. Genomgången bygger på egen bearbetning av ”Handlingsschema för MKB enligt 
miljöbalken” (Naturvårdsverket, 2001) ”Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i 
miljöbalken” (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2004) och ”Att söka tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet” (Länsstyrelsen Uppsala län, 2005). Ärenden som prövas av miljödomstol följer i 
princip samma steg. 

Steg 1 Ansökningsförfarandet börjar med att verksamhetsutövaren får en idé. Han/hon 
lämnar uppgifter om den planerade miljöfarliga verksamhetens lokalisering, 
omfattning och utformning och om dess förutsedda miljöpåverkan till länsstyrelsen 
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och de enskilda som särskilt berörs (MB 6 kap 4§). Dessa uppgifter, som beskrivs i 
punkterna nedan, ska utgöra underlag för det så kallade tidiga samrådet i steg 2.  

• Administrativa uppgifter såsom sökandens namn, adress, telefon, telefax, 
organisationsnummer, fastighetsbeteckning, fastighetsägare och 
kontaktperson el. miljöansvarig 

• Verksamhetskod i bilaga till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
• Lokalisering med en beskrivning av alternativa lägen för lokalisering på en 

skalenlig karta 
• Planförhållanden situationsplan (karta), avstånd till närboende och liknande. 

Planförhållanden (detaljplan, områdesplan, översiktsplan m.m.) och 
planbestämmelser. Om särskilt intressanta områden finns i närheten som 
exempelvis riksintressen för naturvård, Natura2000-områden, kulturmiljö 
etc. 

• Verksamhetens omfattning. Hur ska verksamheten se ut? Utformning, vad 
produceras, vilka processer används, vilka mängder produceras, vilka är 
drifttiderna för verksamheten etc. 

• Förutsedd miljöpåverkan Verksamhetsutövaren anger vilka utsläpp till luft och 
vatten som kommer att ske till följd av verksamheten, om buller kommer 
att bli en följd av verksamheten etc. Vilka effekter för människa och miljö 
detta kan komma att få, anges också. 

Steg 2 Verksamhetsutövaren ska ha ett så kallat tidigt samråd med länsstyrelsen. Främst 
sker detta samråd med den avdelning inom länsstyrelsen som handlägger 
miljöfrågor, men även andra delar av länsstyrelsen och den aktuella kommunens 
miljöförvaltning kan vara aktuella för samrådet. Vid det tidiga samrådet diskuteras 
ofta vad ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen bör innehålla. Exempelvis 
vilka olika alternativ som bör tas upp. 

Steg 3 Ytterligare ett tidigt samråd ska hållas med enskilda som kan bli särskilt berörda, 
också detta beskrivs i 6 kap MB. Särskilt berörda kan vara närboende och industrier 
som ligger i närheten, affärer, daghem, skolor o.s.v. Samrådet med enskilda sker 
ofta genom att skriftlig information i form av en sammanfattning av de uppgifter 
som nämns under steg 1, skickas till dem. Ibland kompletteras informationen med 
ett möte. De fullständiga uppgifterna från steg 1 ska kunna kommas åt av de 
särskilt berörda och var uppgifterna finns ska framgå i den skriftliga informationen 
samt när och till vem eventuella synpunkter ska lämnas.  

Steg 4 En sammanställning av vad som framkommit i de tidiga samråden görs och skickas 
in till länsstyrelsen. Om samrådsunderlaget ändrats under samråden kan det vara 
lämpligt att göra en ny reviderad version av underlagsmaterialet och skicka in den 
tillsammans med samrådsredogörelsen. 

Steg 5 Länsstyrelsen skickar handlingarna till kommunens miljönämnd om det är den som 
är tillsynsmyndighet. Yttrande som kommer in till länsstyrelsen delges 
verksamhetsutövaren. 

Steg 6  Länsstyrelsen ska sedan besluta om verksamheten kan anses medföra betydande 
miljöpåverkan, ett beslut som inte kan överklagas. I bilaga 1 till förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar finns en förteckning av en mängd 
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verksamheter som alltid vid nyetablering antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Men verksamheten kan antas innebära betydande miljöpåverkan även om den inte 
finns upptagen i bilagan. Om länsstyrelsen kommer fram till att verksamheten inte 
medför betydande miljöpåverkan kan steg 7 hoppas över. 

Steg 7 Om verksamheten anses medföra betydande miljöpåverkan av länsstyrelsen ska ett 
utökat samråd hållas. Detta ska hållas med övriga statliga myndigheter, de 
kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Även 
om länsstyrelsen inte nämns i 6 kap. 5 §, som reglerar det utökade samrådet, är det 
lämpligt att den får möjlighet att medverka. Det utökade samrådet ska, förutom att 
ta upp det som diskuterades i det tidiga samrådet, också ha ett utkast av MKB:n 
som underlag. Information och samråd om verksamheten till allmänheten, företag, 
organisationer m.fl. kan ske skriftligen eller via annons i ortspressen. Som 
komplement kan även i dessa fall ett eller flera informationsmöten hållas som 
tillkännages i ortspressen. En sammanställning av vad som framkommit under det 
utökade samrådet ska göras och bifogas med tillståndsansökan. 

Steg 8 Sedan det utökade samrådet hållits ska en miljökonsekvensbeskrivning över 
verksamheten göras. 

Steg 9 Den färdiga MKB:n bifogas till den ansökan som upprättas enligt 22 kap 1 §. I 
Bilaga 1 anges vika punkter ansökan respektive MKB ska innehålla.  

3.2.2 Behandling av ansökan hos länsstyrelsen  

Efter att ansökan upprättats efter dessa punkter skickas den in till länsstyrelsen för att behandlas. 
Behandlingen vid miljödomstol ser ut på liknande sätt (länsstyrelsen Västra Götalands län, 2004). 
Behandlingen börjar med att det undersöks om ansökan behöver kompletteras. När ansökan är 
komplett begär länsstyrelsen in yttranden från olika remissinstanser. Ansökan kungörs också i 
tidningen så att synpunkter ska kunna tas emot från allmänheten. De yttranden som kommit in 
från myndigheter och övriga till länsstyrelsen meddelas verksamhetsutövaren, som kan bemöta 
synpunkterna eller ändra sin ansökan. Om det behövs hålls ett offentligt sammanträde där alla, 
som känner sig berörda av verksamheten, kan komma med synpunkter. Sedan lämnar 
miljöenheten eller motsvarande inom länsstyrelsen ett förslag till beslut till 
miljöprövningsdelegationen, som är den enhet inom länsstyrelsen som fattar det slutliga beslutet 
om tillstånd. Miljödelegationen fattar sedan sitt beslut i ärendet. Beslutet kan, inom 3 veckor, 
överklagas av berörda. Berörda är, förutom verksamhetsutövaren också närboende, och vissa 
miljöorganisationer. Av miljöorganisationerna är det bara ideella föreningar som har till ändamål 
att tillvarata naturskydds- och miljöintressen, som har över 2000 medlemmar och som har funnits 
i minst tre år, som kan överklaga (MB 16 kap 13 §).  

3.1 Miljökonsekvensbeskrivningar 

3.1.1 Bakgrund 

Som beskrivits i inledningen var det under slutet av 60-talet i USA som 
miljökonsekvensbeskrivningar etablerades genom ”the US National Environmental Policy Act”. 
Det finns enligt Morris och Thérivel (1995) ett antal internationellt accepterade principer som lett 
till att användandet av MKB ökat snabbt den senaste tiden. Brundtlandkommissionen framförde 
begreppet hållbar utveckling i sin rapport 1987. FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 
1992 fastställde ett mål att anpassa mänskliga aktiviteter till vad naturen klarar av. Detta skedde i 
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ett handlingsprogram för miljö och hållbar utveckling för det 21:a århundradet, det så kallade 
Agenda 21. EU:s miljöpolitik ska ta hänsyn till fyra principer, som skapades i EU:s 
aktionsprogram för miljön. Dessa är: 

Försiktighetsprincipen innebär att åtgärder kan vidtas mot en produktionsmetod eller verksamhet, 
om det finns en befogad misstanke om att den kan skada miljö eller hälsa, även om det saknas 
vetenskapliga bevis.   

Principen om förebyggande åtgärder innebär att EU ska sträva efter att förhindra att miljöskador sker, 
istället för att bara återställa miljön efter att de skett.  

Principen om att föroreningar ska åtgärdas vid källan är en annan princip som tillämpas inom EU. Den 
innebär att föroreningar bör motverkas där de uppstår, helst så snabbt att de inte hinner sprida 
sig. 

Förorenaren betalar-principen. Den innebär att den som orsakat föroreningen ska betala kostnaden 
för att reparera skadorna. Internationellt kallas principen för PPP, vilket står för Polluters Pay 
Principle.  

3.1.2 Syftet med en MKB 

I miljöbalken beskrivs i 6 kap 3 § att syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta 
och indirekta effekter, som en planerad verksamhet eller åtgärd kan ha på människor, djur, växter, 
mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö. För verksamheter som nyttjar stora mängder 
farliga kemikalier, ska en MKB göras med syfte att identifiera och bedöma faktorer i 
omgivningen, som kan påverka säkerheten av verksamheten. Det övergripande syftet med 
miljökonsekvensbeskrivningar kan, enligt Naturvårdsverket (2001), sägas vara att öka hänsynen 
till miljö- och hushållningsfrågor i beslutsfattande. Detta ska uppnås med en bra kvalitet i 
beslutsunderlaget. Användandet av miljökonsekvensbeskrivningar ger betydligt mer än om man 
bara använder sunt förnuft för att bedöma miljökonsekvenser (Barrow, 1999). En MKB kan 
fungera som ett policyinstrument, ett planeringsverktyg, ett sätt att få med allmänhet i beslut, ett 
ramverk för miljömanagementarbete och som en drivkraft för hållbar utveckling.  Barrow (1999) 
säger vidare att genom att överväga vilka mål som finns, vilken situation man befinner sig i och 
vilka alternativ som finns är det möjligt att hitta den bästa lösningen, snarare än att bara acceptera 
ett framfört förslag. MKB har tenderat att visa negativ påverkan men, också vara ett verktyg för 
att se till att möjligheter tillvaratas. En MKB ska undersöka alla alternativ, inklusive det så kallade 
nollalternativet, alternativet där ingen förändring/utveckling sker. 

3.1.3 Vad en MKB ska innehålla 

Enligt Barrow (1999) finns det inte någon enhetlig definition av vad en 
miljökonsekvensbeskrivning är. Det kan istället användas som en generell term för en process 
som försöker föra samman administration, planering, analys och allmänhetens åsikter i en 
bedömning innan ett beslut om ett projekt tas. Vad som menas med en MKB kan ibland skilja sig 
mellan olika länder. Enligt Glasson (1999) har alla projekt en livscykel som innefattar ett antal 
huvudsteg från den första planeringen till verksamhetens avslutande och en MKB är enligt 
honom en systematisk process för att bedöma miljöpåverkan av ett projekt och hjälpa till att 
förbättra beslutsfattande och minimera negativ miljöpåverkan. MKB-processen kan också 
beskrivas i ett antal steg, men det måste vara en påtaglig interaktion mellan de olika stegen och 
processen kan ses som både cyklisk och linjär. 
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I Sverige och i miljöbalken innebär en MKB många fall ett dokument. I Naturvårdsverkets 
allmänna råd om miljökonsekvensbeskrivningar (NFS, 2001) står det att begreppet MKB i 6 kap 
3 § i miljöbalken innebär ”Ett dokument särskilt avsett att utgöra beslutsunderlag och vars innehåll är 
grundat på en process där verksamhetsutövaren inhämtar, utvecklar, förmedlar och tillvaratar kunskap om hur 
verksamheten eller åtgärden inverkar på människors hälsa och miljö i den mening begreppet används i 1 kap 1 § 
miljöbalken” (NFS, 2001 sida 2). Innan dokumentet upprättas ska verksamhetsutövaren hämta in 
och sammanställa tillgängligt kunskapsunderlag, genomföra lämpliga utredningar och undersöka 
och samråda med berörda myndigheter, organisationer, enskilda och övrig allmänhet, vilket kan 
ses som MKB-processen. För en verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan ska detta dokument, enligt 6 kap 7 § i MB, innehålla 

1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering, utformning 
och omfattning, 

2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar skall undvikas, 
minskas eller avhjälpas, t.ex. hur det skall undvikas att verksamheten eller åtgärden 
medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. överträds, 

3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på 
människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser 
som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra, 

4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar 
tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts, dels en 
beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd, 
och 

5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-4. 

Nedan beskrivs vad dessa punkter kan innebära. I bilaga 1 finns en sammanställning mer i detalj 
över vilka punkter en MKB bör innehålla. Sammanställningen bygger på informationsblad från 
länsstyrelsen i Uppsala län (2005) och från länsstyrelsen i Västra Götalands län (2004). 

3.1.3.1 Verksamhetsbeskrivning 

Verksamhetsbeskrivningen ska ge en uppfattning om verksamheten som MKB upprättats över 
ser ut och fungerar. I bilaga 1 beskrivs vad verksamhetsbeskrivningen kan innehålla.  

3.1.3.2 Åtgärder för att minska påverkan 

I MKB:n ska vidtagna åtgärder för att minska påverkan beskrivas. Det kan vara olika typer av 
åtgärder som beskrivs. Exempelvis förebyggande åtgärder som olika tekniska lösningar för att 
undvika att påverkan sker överhuvudtaget, genom val av processmetod, råvaror eller olika 
tekniska lösningar. Det kan också vara åtgärder som mildrar olyckor om de ändå inträffar, som 
exempelvis invallningar eller bulleravskärmning. 

3.1.3.3 Alternativa platser, utformningar och nollalternativet 

Enligt Boverket (1996) är alternativ en grundbult i arbetet med MKB. Glasson (1999) skriver i att 
olika alternativ kan handlar om följande punkter;  

• Framtiden utan verksamheten, dvs. nollalternativet  
• Olika platser för lokalisering  
• Olika utformning, t.ex. process, teknik, råvaror, energi, placering, utseende och 

skyddsåtgärder  
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• Olika sätt att nå syftet med verksamheten  

Alternativ ger också en referensram för att bedöma och värdera verksamhetens konsekvenser, 
dvs. något att jämföra med. En särskilt viktig referensram ger nollalternativ, som ska beskriva hur 
det kan bli i framtiden om en verksamhet inte genomförs. För att alternativ ska utveckla 
verksamheten och ge underlag för meningsfulla jämförelser ska det vara ”ärliga” alternativ, dvs. 
syftet med verksamheten måste kunna uppnås. Syftet får inte vara att framställa en viss 
lokalisering eller utformning i mera fördelaktig dager med hjälp av ett ”värdelöst” alternativ. Det 
riskerar trovärdigheten för beslutsunderlaget MKB, men ytterst också för verksamhetsutövaren. 
Det är bra att både önskvärda alternativ – som exploatören kan eller vill genomföra – och 
tänkvärda alternativ – som kanske inte kan genomföras, men som väcker viktiga frågor – 
diskuteras. Då upptäcks förbisedda frågor och miljöperspektivet vidgas (Boverket 1996). 

3.1.3.3.1 Nollalternativet 

Nollalternativet är tänkt att ge en referensram till ett verksamhetsförslag, genom att man försöker 
beskriva hur framtiden skulle se ut om verksamheten inte blir av. Tanken med ett nollalternativ 
är, enligt Boverket (1996), inte att alternativet behöver vara ett ”genomförandealternativ” i 
bemärkelsen en önskvärd utveckling. Beteckningen alternativ i nollalternativ kan därför leda 
tanken fel. Det kan ofta finnas flera tänkbara utvecklingar, som skulle kunna utgöra 
nollalternativet och det gäller att försöka bedöma vilket som är mest troligt.  

3.1.3.4 Miljökonsekvenser 

Hur begreppet konsekvens används är inte helt självklart och ibland används begreppen effekt 
och konsekvens synonymt (Boverket, 1996). I andra fall används effekt för att beskriva 
förändringar, som är mer eller mindre objektivt beskrivna, medan konsekvens används för 
inverkan som värderas. Se figur 1. Efter att effekter som kan bli aktuella av en viss verksamhet 
tagits fram, gäller det alltså värdera dessa effekter. Effekternas konsekvenser för miljö, hälsa och 
hushållning med naturresurser mm bedömas. Detta kan enligt Boverket (1996) inte göras av bara 
experter utan, fordrar en bred samrådsprocess som involverar berörda, allmänhet och politiker.  

 

Figur 1. Effekt och konsekvens. Fritt efter Boverket (1996). 

Konsekvenserna som beskrivs i en MKB kan vara av olika typer beroende på hur de påverkar 
miljön i tid och rum och om det går att påverka dem. Boverket (1996) beskriver ett antal olika 
typer:   

• Direkta respektive indirekta, beroende på om konsekvenserna hör direkt samman med 
verksamheten eller någon händelse som uppstår senare till följd av verksamheten. 
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• Kumulativa, vilket är konsekvenser som ackumuleras över tiden. 
• Kortsiktiga eller långsiktiga 
• Jämt flödande eller varierande 
• Lokala, regionala eller globala 
• Reversibla eller irreversibla, det vill säga om en process går att stoppa när den väl startat. 
• Läkbara eller irreparabla, om uppkomna skador går att åtgärda. 

3.1.3.5 Icke-teknisk sammanfattning 

Den icke-tekniska sammanfattningen utgörs helt enkelt av en sammanfattning av MKB:n som ska 
ge en bra bild av MKB:n utan att den som läser sammanfattningen ska behöva vara tekniskt 
skolad. 
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Bilaga 1 Vad en MKB respektive ansökan bör 
innehålla 

Nedan följer en sammanställning över vilka punkter en MKB respektive en tillståndsansökan bör 
innehålla. Sammanställningen är en egen bearbetning av informationsblad från länsstyrelsen i 
Uppsala län (2005) och från länsstyrelsen i Västra Götalands län (2004). Uppgifter som finns med 
i MKB:n behöver inte upprepas i ansökan. 

Vad en MKB ska innehålla 

• Administrativa uppgifter som exempelvis namn, adress, telefon, telefax och e-post 
till kontaktperson inom verksamheten. Dessutom uppgifter om 
organisationsnummer, fastighetsbeteckning och fastighetsägare samt 
verksamhetens x- och y-koordinater. 

• Vad MKB:n avser. Det ska framgå om MKB:n gäller en nyetablering eller en 
förändring eller utökning av en befintlig verksamhet.  

• Verksamhetskod i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (SFS 1998:899) ska framgå. 

• Verksamhetens utformning och omfattning. Både nuvarande och planerad verksamhet 
ska beskrivas. Beskrivningen ska innefatta processer, producerade mängder, 
drifttider m.m. 

• Planförhållanden. Detaljplan med planbestämmelser och översiktsplan med 
kommentarer. Riksintressen för naturvård och kulturmiljö i närheten av 
verksamheten ska beskrivas samt om det finns Natura 2000-områden. Det 
viktigt att inte bara se till närheten av platsen för verksamheten utan även t.ex. 
utsläppspunkt till recipient. Övriga planer eller bestämmelser som rör området 
ska också redovisas. 

• Redovisning av alternativa platser för lokalisering ska ske med hjälp av situationsplan 
med redovisning av avstånd till bostäder, skolor, daghem, vårdinrättningar etc. 
I aktuella fall ska en motivering ges till varför ett visst alternativ förespråkas. 
Om det är uppenbart att alternativ plats inte är aktuell skall motivet till detta 
redovisas. Det kan exempelvis gälla ägarförhållande av mark eller 
samlokalisering med befintlig produktion. Nuvarande markanvändning ska 
redovisas och den befintliga miljöns känslighet beskrivas, särskilt med 
uppmärksamhet på 

o större opåverkade områden 
o våtmarker 
o kustområden 
o bergs- och skogsområden 
o nationalparker, naturreservat, kulturreservat och andra områden som är 

skyddade enligt 7 kap. miljöbalken 
o områden där miljökvalitetsnormer har överträtts eller riskerar att 

överträdas 
o tätbefolkade områden 
o historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla markområden 
o förorenade områden 

• Nollalternativet d.v.s. en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten inte 
kommer till stånd ska redovisas. 
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• Alternativa lösningar som exempelvis vattenanslutning till reningsverk eller 
installation av egen reningsutrustning. 

• Miljödata. Recipientundersökningar i sjöar, hav, luft och mark. 
• Miljökvalitetsnormer vilket innefattar redovisning av gällande miljökvalitetsnormer 

för området enligt 5 kap. MB. Redovisning ska ske av de åtgärder som kommer 
att vidtas för att miljökvalitetsnormer inte skall överträdas. 

• Miljömål. Verksamhetens inverkan på möjligheten att uppfylla de regionala och 
nationella miljömålen samt även lokala miljömål, om sådana finns framtagna, 
ska redovisas. 

• Råvaror och kemikalier. Förteckning över typ och mängd samt aktuella 
säkerhetsdatablad, som ej bör vara äldre än tre år, ska redovisas. Skyddsåtgärder 
som vidtagits för att undvika kemikalieolyckor ska redovisas. Var kemikalierna 
förvaras ska markeras på ritning. Ämnen inom verksamheten som utpekats 
som särskilt farliga enligt de nationella miljömålen ska särskilt redovisas. 

• Transporter. En allmän beskrivning av de tranporter företaget har internt och 
externt ska ske. Verksamhetens lokalisering med avseende på transporter ska 
beskrivas, dvs avstånd till järnvägsstation, hamn och kollektivtrafik. Olika 
lokaliseringars konsekvenser för transporterna ska också tas upp. 
Miljökonsekvenser av nuvarande och alternativa transporter samt deras utsläpp 
till luft, buller, slitage mm ska redovisas. Energiförbrukning från transporter ska 
beskrivas samt om transporter sker med farligt gods och i så fall vilken typ, 
mängder, risker det rör sig om. 

• Energi. Beskrivning av verksamhetens totala energibehov. I de fall utsläpp från 
förbränning av bränsle sker ska dessa redovisas som SO2, NOx, CO2, stoft 
m.m. Skorstenens höjd ska anges och utsläppspunkt markeras på karta. Miljö- 
och hälsoeffekter av utsläppen ska anges och om övergång till förnybara 
bränslen är möjlig (där fossila används) eller möjlig övergång till renare fossila 
bränslen om mindre rena används.  

• Utsläpp till luft. Vilken typ av utsläpp som sker ska redovisas, halter och 
mängder av föroreningarna. Miljö- och hälsoeffekter av utsläppen ska redovisas 
och deras spridning bedömas. Dimensioneringsberäkningar för eventuella 
reningsanläggningar ska redovisas, samt även förslag till alternativa metoder för 
rening. Skorstenshöjder och utsläppspunkter ska också här markeras på karta. 
Eventuella luktproblem från utsläppspunkter, ventilationsanläggningar och 
förslag till eventuella andra skyddsåtgärder ska tas upp. 

• Utsläpp till vatten. Redovisning av processavloppsvatten och dess flöde, 
föroreningsgrad, halter samt mängder per år ska redovisas. 
Dimensioneringsberäkningar för reningsanläggningar och förslag till 
reningsutrustningar ska redovisas och utsläppspunkt markeras på karta. 
Dagvatten brunnars lägen ska markeras på karta. Eventuellt kylvatten som 
nyttjas ska redovisas, vilket flöde det har, eventuella tillsatser, temperatur vid 
avledande till recipient och utsläppspunkt som markeras på karta. Vilka miljö- 
och hälsoeffekter som uppkommer av de olika vattenutsläppen ska beskrivas. 

• Buller. Bullerkällor inklusive transporter till och från företaget ska redovisas 
eventuellt genom att utföra bullermätningar. Bullerbegränsande åtgärder, 
befintliga och förslag till förbättringar ska redovisas. 

• Avfall. Olika typer av avfall från verksamheten ska beskrivas med EWC-koder 
enligt avfallsförordningen. Mängd, förvaringsplatser, invallningar mm ska 
anges.  
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• Hushållning med mark, vatten och andra resurser. Redovisning av energi- och 
råvaruförbrukning, återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning m.m. I 
vissa fall kan livscykelanalyser för framställda produkter vara aktuella att 
redovisa. Nuvarande förhållanden ska jämföras med kommande förhållanden.  

• Eventuella krav från länsstyrelsen på ytterligare redovisning. Eventuellt kan 
Länsstyrelsen ställa krav om en redovisning av andra jämförbara sätt att uppnå 
samma syften verksamheten är tänkt att uppnå. Länsstyrelsen har möjlighet att i 
sitt beslut om betydande miljöpåverkan ställa krav på utredningar där detta 
belyses (6 kap. 7 § MB). Eventuellt kan krav på utredningar också göras t.ex. 
utökade recipientundersökningar m.m. 

• Effekter vid olyckor t.ex. haveri, brand och dylikt. Redogörelse över 
försiktighetssåtgärder, som kommer att vidtas. En riskanalys skall bifogas vid 
hantering av kemikalier som inryms under den s.k. Sevesolagstiftningen ” Lag 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor” med följdbestämmelser.  

• Sammanfattning. En sammanfattning av hälso- och miljöeffekter av den 
planerade verksamheten eller åtgärden. Både lokal och global aspekt bör 
övervägas. Dessutom ska en icke-teknisk sammanfattning av innehållet i 
miljökonsekvensbeskrivningen finnas med. 

• Bilagor som bör medfölja MKB:n 

1. Situationsplan. 
2. Gällande detaljplan/områdesplan med planbestämmelser. 
3. Ritningar där följande markeras: 
4. Utsläppspunkter till luft (energi och processer) 
5. Utsläppspunkter till vatten (processavloppsvatten, dagvatten, kylvatten, 

sanitärt avloppsvatten) 
6. Förvaringsplats för råvaror och kemikalier, samt farligt avfall 
7. Samtliga säkerhetsdatablad för de kemikalier som förekommer i 

verksamheten.  

Innehåll i en ansökan 

• Administrativa uppgifter innefattande verksamhetsutövarens namn, adress, 
organisationsnummer, telefonnummer m.m. För juridiska personer skall 
registreringsbevis eller bestyrkt uppgift om firmatecknare bifogas. 

• Ombud om sökanden företräds av ett ombud skall ombudets namn, adress och 
telefonnummer anges tillsammans med fullmakt i original. 

• Saken. Vad ansökan avser och med den verksamhetskod som finns i bilaga till 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 

• Yrkanden och åtaganden. Tillståndets omfattning (vad och hur mycket som ska 
producera/behandlas) och förslag till villkor för tillståndet (t.ex. beträffande 
utsläpp). Även eventuella yrkanden om verkställighetsförordnande (det vill säga 
att tillståndet ska gälla omedelbart) och/eller igångsättningsmedgivande ska 
anges (d.v.s. att vissa åtgärder ska få vidtas innan tillståndsfrågan är slutligt 
prövad). Senaste datum för igångsättande anges också. 

• Gällande beslut enligt miljöskyddslagen, miljöbalken m.m. Gällande tillstånd skall 
redovisas liksom om ansökan avser ändring av ett eller flera gällande villkor. 

• Verksamhetsbeskrivning som redovisar nuvarande förhållanden samt den 
förändring som ansökan avser. 
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• Uppgifter enligt särskilda förordningar till MB eller föreskrifter från statliga verk t.ex. 
Naturvårdsverket, Jordbruksverket m.fl. som skall tillämpas för verksamheten. 

• Tekniska beskrivningar som exempelvis ritningar, schematiska flöden över 
processer 

• Lokalisering. Motivering av val av plats, en redovisning av aktuella planer för 
platsen samt redovisning av hur detta stämmer överens med ev. detaljplan, 
översiktsplan m.m. Eventuellt strandskydd skall också anges. 

• De allmänna hänsynsreglerna. En redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna i 
2 kap. MB uppfylls i och med den nya/ändrade/utökade verksamheten. 

o bevisbörderegeln  
o kunskapskravet 
o försiktighetsprincipen (inkluderar principen om att förorenaren betalar 

samt principen om bästa möjliga teknik) 
o lokaliseringsprincipen 
o hushållnings- och kretsloppsprinciperna 
o produktvalsprincipen 
o skälighetsprincipen  
o ansvar för att avhjälpa skada 

• Skyddsåtgärder. Förslag till de skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått som 
kommer att vidtas för att förebygga eller avhjälpa olägenheter från 
verksamheten. 

• Säkerhetsrapport i de fall verksamheten omfattas av lagen om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381), ska 
en säkerhetsrapport ingå i ansökan. 

• Kontroll. Förslag till hur verksamheten skall kontrolleras. 
• Yrkanden och åtaganden. Av yrkandet skall klart framgå vad VU vill få tillstånd till 

avseende typ av verksamhet, producerade mängder etc. samt förslag till villkor 
för exempelvis utsläpp till luft och vatten, buller, avfallshantering 

• Sammanställning över det tidiga och eventuellt utökade samrådet 
• Miljökonsekvensbeskrivning. Ansökan ska också innehålla en MKB med den 

omfattning som beskrivits under Vad en MKB ska innehålla ovan. MKB:n skall 
utgöras av ett eget dokument och kunna läsas fristående. 
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1. Inledning 

AGA, Aktiebolaget Gasackumulatorer, grundades 1904 ur företaget Svenska Karbid & Acetylen 
AB och hade från början en produktion bestående av gasbelysning för järnväg med acetylengas. 
1909 blev den person som kanske främst förknippas med AGA, uppfinnaren Gustaf Dalén, 
företagets VD och utveckling av företaget tog fart på allvar. Dalén utvecklade en mängd 
produkter kring gas varav den mest kända är den helautomatiska AGA-fyren. Det var också just 
fyren som låg bakom att Dalén fick nobelpriset i fysik 1912. AGA:s verksamhet innefattade dock 
inte enbart gas, utan också många områden utan någon direkt koppling till gas, som exempelvis 
bilar, filmprojektorer, radio- och Tv-apparater. (AGA, 2004) 

1970 återgick AGA till att vara ett specialiserat gasföretag, då företaget kände att internationell 
konkurrens gjorde att de behövde koncentrera sig på färre produkter. 2000 förvärvades AGA av 
Linde och ingår nu i den tyska teknikkoncernen och utgör idag en av de största gastillverkarna 
(AGA, 2004). AGA Gas AB har idag ca 650 anställda och ingår i Linde Gas AG:s region Norra 
Europa (Sverige, Island, Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen). 

Den gas AGA tillverkar används för vitt skiljda områden såsom svetsning, frysning, 
uppvärmning, industriell tvätt eller analyser på laboratorier. Industrigaser från AGA utför 
specifika uppgifter i en mängd industriella tillämpningar inom bland annat den metallurgiska 
industrin, kemiindustrin, livsmedelsindustrin, inom glas- och elektronikproduktion, inom 
läkemedelsindustrin och inom alla möjliga typer av forskning och utveckling. De viktigaste 
industrigasprodukterna är luftgaserna syrgas, kvävgas och argon där luften är råvaran vid 
tillverkningen. Bränngaserna acetylen och gasol samt vätgas, koldioxid och lustgas är 
betydelsefulla produkter, liksom ädelgaserna argon, helium, neon, krypton och xenon. 

Sedan i början av 1970-talet har AGA fyllt specialgaser på Lidingö. Under 2005 kommer dock 
verksamheten att flytta till Enköping då inget förlängt kontrakt ges av fastighetsägaren. 
Specialgaser är högrena gaser och gasblandningar med höga krav på noggrannhet. I Enköping 
kommer AGA Specialgas att utgöra en enhet tillsammans med den gasolfyllningsanläggning som 
funnits på platsen sedan 1992. Verksamheten är lokaliserad till fastigheten Hagalund 1:5 som ägs 
av AGA Gas AB, 172 82 Sundbyberg.  

Ingen av verksamheterna är idag tillståndspliktiga, enligt miljöbalken. Men med en framtida 
expansion kan de tillsammans komma att överskrida de tillåtna mängderna av lagrade farliga 
ämnen som anges i bilagan till förordning SFS 1999:382 om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Seveso-förordningen. Detta 
skulle göra enheten tillståndspliktig enligt miljöbalken och innebär att en 
miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas över verksamheten. I en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) identifieras och beskrivs de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet 
eller åtgärd kan ha på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö 
(MB 6 kap 3 §). En MKB ska om möjligt presentera olika alternativ av verksamheten eller 
åtgärden, inklusive det så kallade nollalternativet, alternativet där ingen förändring/utveckling 
sker. Här skulle nollalternativet innebära att verksamheten bedrivs med dagens lagernivåer. 
Utsläppen till luft bedöms inte förändras drastiskt med ändrade lager utan har främst att göra 
med ökad produktion. Om ökade lager tillåts kan AGA däremot erbjuda kortare leveranstider för 
vissa produkter och undvika leveransförseningar. 

Bakgrunden till förordningen SFS 1999:382 var främst två stora kemikalieolyckor, som ägde rum 
på 70-talet. I Flixborough i Storbritannien 1974 läckte cyklohexan ut och antändes av en yttre 
tändkälla, vilket medförde att 28 människor miste livet. Den andra olyckan, som gett namn till 
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förordningen, var olyckan i Seveso i Italien 1976. Där bildades dioxin i en okontrollerad reaktion 
och släpptes ut, vilket kontaminerade en yta på 25 km2 och ledde till att 2000 människor 
dioxinförgiftades (Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket & Räddningsverket, 2004).  

För att förebygga och begränsa följderna av den här sortens olyckor antog rådet och 
Europaparlamentet 1982 direktiv 82/501/EEG om risker för storolyckor i vissa industriella 
verksamheter, Seveso I-direktivet (Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket & Räddningsverket, 
2004). Efter flera allvarliga kemikalieolyckor under de påföljande åren, reviderades Seveso I-
direktivet två gånger, 1987 och 1988 för att bredda tillämpningsområdet för direktivet. 1994 
presenterades ett förslag till ett nytt direktiv för rådet och Europaparlamentet, det som sedan blev 
direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
olyckshändelser där farliga ämnen ingår, Seveso II- direktivet. Direktivet trädde i kraft den 3 
februari 1997 och skulle senast den 3 februari 1999 överföras till nationell lagstiftning vilket i 
Sverige gav förordning SFS 1999:382.  



2. Beskrivning av verksamheten 

2.1 AGA:s Specialgasfabrik 

AGA:s Specialgasfabrik ligger idag på Lidingö men kommer under 2005 att flytta till Enköping 
och bilda en enhet tillsammans med den fabrik som redan i dag finns där i vilken gasol och 
koldioxid fylls. De gaser som fylls på Specialgasfabriken är högrena gaser och gasblandningar 
med höga krav på noggrannhet (AGA, 2005). Produkterna säljs främst på den svenska 
marknaden, men säljs även till övriga nordiska länder samt i viss mån till de baltiska. De används 
inom många olika områden bland annat som kalibreringsgaser vid miljömätningar, i 
analyslaboratorier, för forskning och utveckling av läkemedel, i elektronikindustrin och för 
kvalitetskontroll. Ingen framställning av gasråvaran sker, utan endast själva fyllningen till 
specialgasprodukter. Råvaran till produkterna köps externt eller levereras från AGA:s 
produktionsanläggningar för luftgaser, koldioxid och vätgas. De främsta råvarorna är kväve, 
argon och helium. Dessa, samt koldioxid och syre levereras i flytande form i tankbilar till 
cryotankar. I fallet med helium fungerar tanken både som förråd och transporttank. Övriga 
råvaror levereras antingen i gasflaskor, både i komprimerad och i kondenserad form, eller i 
vätskeform i kemikalieflaskor. 

De produkter som fylls på AGA:s Specialgasfabrik är dels lagerförda standardprodukter och dels 
kundspecifika gasblandningar. Vid tillverkningen är det viktigt att få låg osäkerhet i 
haltkoncentrationer och att blandningen är stabil över tiden. Huvuddelen av gaserna är inerta 
gaser, även brännbara och toxiska gaser förekommer. De vanligaste brännbara är vätgas, metan, 
kolmonoxid, etan, eten och propan. Av de toxiska är kvävemonoxid, klorväte, svavelväte och 
svaveldioxid vanligast. Förutom de gaser som fylls på plats köps också vissa in färdiga externt och 
distribueras sedan från specialgasfabriken. Bland dessa förekommer giftiga ämnen för vilka AGA 
Gas AB har tillstånd från länsstyrelsen i Stockholm att importera och överlåta. Detta i enlighet 
med 14 § i förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer (SFS 1998:941) som 
säger att tillstånd krävs för yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter samt för 
yrkesmässig import av livsfarliga kemiska produkter från länder som inte är med i EU.  

Från fabriken levereras årligen runt 280 ton specialgaser som till största delen utgörs av helium 
(36 ton år 2004), kväve (57 ton år 2004) och argon (129 ton år 2004). Tillverkningen pågår 8 
timmar per dag 250 dagar per år. Levererade mängder av olika gaser från AGA:s specialgasfabrik 
till kunder under 2004 finns listade i bilaga 1 (tillsammans med ämnenas riskfraser från 
kemikalieinspektionen). Verksamheten sysselsätter i dagsläget ca 40 personer som arbetar med 
ordermottagning och kundtjänst, hanteringen av gasflaskor, fyllning av gas, analyser av de färdiga 
produkterna och med att ordna transporter av de färdiga produkterna till kunderna.  

2.2 Gasol- och koldioxidfabriken 

Gasol är en produkt med många användningsområden inom i stort sett all industri. Gasen 
används inom industrin främst för värmning vid bland annat glas-, stål och porslinstillverkning, 
men gasol används även för att smälta, härda, glödga, torka, skära och löda. Ett annat 
användningsområde för gasol är som drivmedel i truckar, ismaskiner och andra fordon som körs 
inomhus.  

Gasol fås genom raffinering av råolja eller ur den rågas, kallad våtgas, som används vid 
naturgasproduktion. Huvudbeståndsdelarna är propan (ca 95 %) och butan (ca 5 %). Dessutom 
tillätts ett luktämne, metylmerkaptan, för att läckage av gasol lättare ska upptäckas. I Enköping 
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framställs inte gasolen, utan där sker endast fyllning på flaskor. Gasolen levereras till fabriken 
med tankbil och förvaras i en stor cistern under jord. Fabriken förser AGA:s kunder från 
Östergötland och norrut med gasol. 

Sedan januari 2005 fylls också koldioxid, främst för livsmedelsindustrin, i Enköping. Denna 
verksamhet har gemensam organisation med gasolfyllningen och var tidigare förlagd till Älvsjö. 
Koldioxid framställs industriellt ur restprodukterna från tillverkning av etenoxid, sprit eller 
gödningsmedel. Koldioxiden samlas upp, renas och komprimeras i flera steg då den kondenserar. 
Flytande koldioxid förvaras sedan och distribueras i tankar under tryck vid låg temperatur.  

Användningen av koldioxid inom livsmedelsindustrin ökar och livsmedel som kött, korv och 
färdiga maträtter förpackas numera ofta i en gasatmosfär, vilket gör att varorna håller längre.  

På fabriken fylls årligen ca 4000 ton gasol och fyllningen av koldioxid uppskattas ligga på ca 600 
ton. Tillverkningen pågår 8 timmar per dag 250 dagar per år. 9 personer arbetar på fabriken med 
undantag av perioden maj till augusti, då det är högsäsong, och personalen utökas till 18 personer, 
som jobbar tvåskift. Den teoretiska kapaciteten för anläggningen, med dagens fyllningsutrustning, 
är 6 ton gasol per timme och 1,8 ton koldioxid per timme. De anställda på gasol- och 
koldioxidfabriken arbetar med expeditionsarbete, hantering av lager, lastning av produkter och 
med att fylla gasol och koldioxid.  

2.3 Beskrivning av fyllningen 

2.3.1 AGA:s Specialgasfabrik 

På AGA:s specialgasfabrik fylls både rengaser (gaser i ren form) och gasblandningar (blandningar 
av olika typer av gaser). Tillverkningen kan förenklat sägas gå till så att rätt flaska först plockas 
fram för fyllning. Felaktiga flaskor eller flaskor som ska på återkommande kontroll sorteras ut 
För fyllning av vissa produkter måste därefter flaskan konditioneras. Detta innebär att 
föroreningar och tidigare innehåll avlägsnas genom upprepad spolning och vakuumpumpning, 
normalt med den grundgas som flaskan ska innehålla, det vill säga den gas som utgör huvuddelen 
av gasblandningen. Därefter fylls flaskan. Vissa produkter går sedan till analys på 
analyslaboratoriet innan de registreras som färdiga i datasystemet, plomberas och slutligen är klara 
att levereras till kund. När kunden förbrukat gasen skickas flaskan, som AGA äger, tillbaka till 
specialgasfabriken för att fyllas på nytt. Den fyllning som sker på fabriken kan grovt delas in i 
rampfyllning och styckefyllning. 

2.3.1.1 Rampfyllning 

Vid rampfyllning fylls rengaser och gasblandningar på flaskor i olika storlekar. Fyllningen sker i 
gasramper där flaskor fylls antingen i korgar, där tolv gasflaskor fylls samtidigt, eller i så kallade 
paket som består av 10 eller 12 stycken 50-liters flaskor som kopplats samman och härigenom 
fungerar som en stor flaska. Flaskorna eller paketet kopplas in i gasrampen genom 
fyllningsslangar och sedan töms och spolas flaskorna eller paketet innan de olika produkterna 
fylls på. Fyllningen sker genom ett automatiskt styrsystem och efter recept som finns i en dator. 
Den gasråvara som används vid rampfyllningen är fast inkopplad och går via rörledningar till 
gasramperna. Den fast inkopplade råvaran finns lagrad antingen i stora tankar i flytande form, 
eller i paket. Helium, argon, kväve, syre och koldioxid förvaras i tankar. Kvävemonoxid, metan, 
kolmonoxid och väte finns fast inkopplat i form av paket.  
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2.3.1.2 Styckefyllning 

Vid styckefyllningen fylls gasflaskor med storlek upp till 50 liter, vanligtvis en och en, vid de olika 
styckefyllningsplatserna. Här tillverkas de produkter som är mer komplicerade än de som fylls i 
gasramperna. Det kan vara produkter som innehåller fler komponenter, reaktiva komponenter 
eller har mycket låga halter av någon eller några komponenter. Det kan också vara produkter som 
skulle kunna tillverkas i ramperna, men som inte säljs i så stora volymer att det lönar sig att 
använda ramperna. Den fast inkopplade råvara som används vid rampfyllningen används också 
här, men även råvara i lösa gasflaskor eller som kemikalier i vätskeform som överförs med spruta. 
Till skillnad från ramperna sker inte fyllningen automatisk utan de som jobbar med styckefyllning 
fyller de rätta mängderna av olika komponenter med hjälp av vågar. Vissa styckefyllda produkter 
analyseras på analyslabbet när de är färdiga, andra produkter med lägre krav på noggrannheten i 
blandningens halter, analyseras inte. 

2.3.1.3 Analys 

På labbet utförs analyser av produkterna innan de går ut till kunden. Olika produkter har olika 
krav på hur mycket föroreningar som gasen får innehålla, hur mycket de analyserade halterna får 
skilja sig från beställda halter och hur stor osäkerhet analysen får ha. De flesta analyserna på 
labbet görs med gaskromatografi, men även andra instrument som exempelvis direktvisande IR-
spektrometri och masspektrometri används. Analyslabbet utför också diverse analysuppdrag, där 
annan gas än den som fyllts på specialgasfabriken, analyseras. Det kan vara gas från andra delar av 
AGA, men även analyser på gas från andra företag görs. Exempelvis utför labbet analyser av 
luftprover av inomhusluft för att undersöka luftkvalitén. 

2.3.1.4 Flaskunderhåll 

Flaskorna som fylls på specialgasfabriken måste kontinuerligt provtryckas för att produkterna 
som fylls ska hålla kvaliteten och vara säkra. Underhållet av flaskorna innebär bland att flaskorna 
med jämna mellanrum skickas på återkommande kontroll till AGA:s  anläggning i Knivsta. Det 
underhåll som sker på specialgasfabriken är att flaskornas ventiler och skyddskåpor kontrolleras 
och byts om de är felaktiga. Flaskorna har olika färger i toppen av flaskan beroende på vad 
flaskan ska innehålla och om nödvändigt kompletteringsmålas toppen. Detta sker för hand med 
högblank lackfärg som ibland måste spädas något med lacknafta. Årligen förbrukas ca 20 l 
lackfärg och ca 5 liter lacknafta. När flaskorna målats torkas de i särskilda torkboxar. 
Aluminiumflaskor som är felaktiga säljs som aluminiumskrot, felaktiga stålflaskor tas om hand av 
AGA:s anläggning i Knivsta. Där tas ventilen bort och gängorna förstörs för att flaskorna ska 
vara obrukbara. Flaskorna skickas sedan till en metallfirma som klipper upp flaskorna i småbitar 
som materialåtervinns. 

2.3.2 Gasol- och koldioxidfabriken 

2.3.2.1 Gasolfyllning 

Vid gasolfyllningsanläggningen fylls återfyllningsbara gasolflaskor av olika storlek (från 0,34 kg till 
190 kg). Gasolen pumpas från markcisternen via rörledning till fyllningshallen med 15 till 18 bars 
tryck och fördelas sedan mellan de olika fyllningsstationerna. 

Fyllningen sker både automatiskt och manuellt. Den automatiska fyllningen börjar med att korgar 
med gasolflaskor av olika storlekar körs in till fyllningshallen och sorteras efter storlek, eventuellt 
felaktiga flaskor eller flaskor som ska skickas på återkommande kontroll sorteras ut. Flaskorna 
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ställs sedan på den så kallade karusellfyllningsmaskinens löpande band och en manuell inmatning 
av flaskornas taravikt sker. Flaskorna förs därefter fram via det löpande bandet och fylls genom 
att maskinen automatiskt kopplar in en fyllningslang. Rätt mängd gasol fås genom att maskinen 
tar hänsyn till hur mycket gasol som finns kvar i flaskorna innan fyllning, med hjälp av vägning 
och den inmatade taravikten för flaskorna. Slutligen läcktestas de fyllda flaskorna automatiskt och 
plomberas med tätmutter. Eventuellt läckande flaskor avskiljs och märks upp för åtgärd. De 
färdiga flaskorna sorteras in i korgar enligt ett lastschema och körs sedan till färdiglagret. Slutligen 
upprättas en fyllningsrapport och flaskorna avrapporteras till datorsystemet. För vissa typer av 
gasolflaskor är fyllningsprocessen mindre automatiserad, vilket kan innebära att bland annat 
inkopplingen av fyllningsslangen görs manuellt. Annan fyllning sker helt manuellt utan löpande 
band. Principen är dock densamma som vid automatisk fyllning.  

2.3.2.2 Koldioxidfyllning 

Vid koldioxidfyllningsanläggningen fylls flaskor av olika storlek med ren koldioxid, som pumpas 
från en tank via rörledning till fyllningshallen med ca 60 bars tryck. Koldioxiden fördelas mellan 5 
olika fyllningsmaskiner, två korgfyllningsmaskiner, en styckeflaskfyllningsmaskin, en paketfyllning 
och en småflaskfyllning. Den största delen av fyllningen sker i de två korgfyllningsmaskinerna. I 
korgfyllningen ansluts en hel korg med 15 flaskor, efter att först ha tömts på innehållet utomhus. 
Därefter startas processen och tömning, vakuumpumpning, fyllning och gasanalys sker 
automatiskt. Efter fyllning plomberas flaskorna och registreras som fyllda i datasystemet med 
hjälp av en handdator. I stycke-, småflask- och paketfyllningsmaskinerna placeras flaskan/paketet 
på en våg, vakuumpumpas, fylls och analyseras manuellt. Efter fyllning plomberas flaskorna och 
läses in på samma sätt som i korgfyllningen.  

2.3.2.3 Flaskunderhåll 

Flaskorna som fylls på Gasol- och koldioxidfabriken måste liksom flaskorna på 
specialgasfabriken, underhållas. Underhållet av flaskorna innebär även här att flaskorna med 
jämna mellanrum skickas på återkommande kontroll till AGA:s anläggning i Knivsta. Flaskornas 
ventiler och skyddskåpor kontrolleras och byts om de är felaktiga. Ingen kompletteringsmålning 
eller färgmärkning av flaskor sker. Gasolflaskor som är felaktiga och inte kan repareras töms först 
till gasoltanken och skrotas sedan. Detta sker genom att små flaskor punkteras med två hål och 
att större flaskor kläms ihop. Flaskor samlas upp och skickas till en extern skrotanläggning. I vissa 
fall måste gamla flaskor med osäkert innehåll tömmas ut i luften innan skrotning. 
Koldioxidflaskor som är felaktiga och inte går att reparera skickas AGA:s anläggning i Knivsta. 
Där tas de om hand enligt vad som beskrivits under 2.3.1.4.  
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3 Lokalisering 

Verksamheten är lokaliserad till Hagalund 1:5, Enköping Baltzar von Platens gata 4-6, 745 47 
Enköping.  Fastigheten ligger i Enköpings företagarpark som är belägen vid E18 ca 3,5 km öster 
om Enköpings centrum (bilaga 2). Tomten gränsar till Ragn-Sells kretsloppsanläggning i väster. 
Närmaste bostadshus ligger i Björksäter ca en halv km sydost om anläggningen.  

3.1 Plansituation 

Ingen detaljplan finns för fastigheten Hagalund 1:5. Dock finns detaljplan för området där 
verksamheten befinner sig. Den har upprättats för att ge förutsättningar för en företagspark 
innehållande kontor, industri, handel (dock ej livsmedel) samt centrumaktiviteter för områdets 
behov (Enköpings kommun, 1991). Planen avgränsas i söder av E18, i väster av S1:s 
militärområde och i norr och i öster av skogsmark. Området består till stor del av tallskog av 
lingonriskaraktär, samt tät lägre tallsnårskog, gran och lövvegetation. Våtmarkspartier samt öppna 
diken förekommer i hela området. Större avverkningspartier finns bland annat där 
kraftledningsgatan går fram. Riksintressen finns i området i form av kraftledningar och framtida 
järnvägsspår för trafik mellan Enköping och Uppsala (Enköpings kommun, 2001a). 

3.2 Utformning 

3.2.1 Byggnader 

Verksamheten omfattar i huvudsak två stora byggnader för gasfyllning. Byggadernas 
sammanlagda storlek är 4600 m2. Hela verksamheten ligger på en tomt vars yta uppgår till 78180 
m2 (se situationsplan bilaga 3). 

Specialgasfabriken utgörs av en fabriksbyggnad, samt ytor för bland annat flasklager och 
personalparkering. Fabriken består av en hög fyllningshall och en lägre byggnad, som är delvis 
sammanlänkad med fyllningshallen via ena långsidan. I fyllningshallen finns rampfyllningen, 
flaskhanteringen och godsexpeditionen. I den lägre byggnaden finns styckefyllningen, 
analyslaboratoriet, kontor och personalutrymmen. Den totala byggnadsytan är ca 3200 m2. Runt 
fabriken finns ett skärmtak som täcker bland annat giftförrådet. Detta skärmtak upptar en yta av 
ca 1200 m2. Uppvärmning av lokaler sker med elvärmepanna. Värmeåtervinning sker på 
frånluften och fabriken förbereds för fjärrvärme. Fabriken är ansluten till Enköpings vatten- och 
avloppsledningsnät.  

Gasol- och koldioxidfabriken utgörs av en fabriksbyggnad och öppna ytor för bland annat lager 
och personalparkering. Fabriken utgörs liksom specialgasfabriken av två sammansatta byggnader. 
I den högre fyllningshallen sker fyllningen av gasol och koldioxid och i den lägre finns 
expeditionen och personalutrymmen. Den totala byggnadsytan är ca 1400 m2. Uppvärmning av 
lokalerna sker med en gasolpanna. Fabriken är liksom specialgasfabriken ansluten till Enköpings 
vatten- och avloppsledningsnät. 
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4 Miljödata 

I detta avsnitt redovisas det underlag, som ligger till grund för bedömningen av verksamhetens 
effekter på miljön i kapitel 5. Underlaget omfattar användningen av råvaror och kemikalier, 
utsläpp till luft, energiförbrukning, transporter, samt verksamhetens generering av avfall. Ingen 
beskrivning sker av den miljöpåverkan som uppkommer vid framställningen av den gasråvara 
som nyttjas inom verksamheten eller från kundernas användande av produkterna. 

4.1 Råvaror och kemikalier 

Inom verksamheten lagras olika kemiska ämnen i form av råvaror och färdiga produkter. För 
gasol- och koldioxidfabriken lagras 75 ton gasol i tanken (rymmer 100 ton) och 95 ton i färdiga 
produkter respektive 28 ton koldioxid i tank (rymmer 30 ton) och 8 ton i produkter. Det största 
antalet ämnen finns inom specialgasfabriken, som har en mer varierad fyllning än vad gasol- och 
koldioxidfabriken har. På specialgasfabriken utgörs största mängden lagrade ämnen av råvara i 
form av kondenserade gaser som lagras i tankar på 20 m3. Dessa är helium, kväve, argon, 
koldioxid och syre. Utöver de råvaror som förvaras i tankar, finns råvara också lagrad som 
gasflaskor (som gas eller i kondenserad form) och paket, samt i vätskeform i kemikalieflaskor. 
Råvaruflaskor samt de produkter som hålls i lager på specialgasfabriken finns angivna i bilaga 4 
och de vätskeråvaror som lagras för styckefyllningens räkning på specialgasfabriken finns angivna 
i bilaga 5.  

Verksamheten nyttjar även av andra kemikalier för bland annat underhållsarbete i form av färg, 
skärvätskor, smörjoljor och rengöringsmedel med mera. Dessa kemikalier finns listade i bilaga 6.  

Bland de råvaror och produkter, som lagras inom verksamheten, finns det vissa som, enligt 
bilagan till förordning SFS 1999:382, räknas som farliga ämnen eller som är ämnen som tillhör en 
kategori av farliga ämnen. Mängderna av dessa ämnen och kategorier av ämnen finns upptagna i 
bilaga 7. Bland dessa är det ämne som förekommer i störst mängd gasol, vilket kategoriseras som 
brandfarligt. Förvaringen av gasol sker dels i en cistern under jord och dels i ett flasklager och 
finns inritad på kartan i bilaga 8. De gaser som räknas som giftiga eller mycket giftiga förvaras i 
ett giftförråd och brandfarliga och oxiderande i det utomhuslager som finns inritat på kartan i 
bilaga 9. Denna utomhusförvaring är enligt Arbetarskyddsstyrelsen (1997) normalt att föredra 
framför inomhusförvaring ur säkerhetssynpunkt.  Arbetsmiljöverket (2001) säger i sina allmänna 
råd att gasflaskor ska förvaras så att de inte riskerar att skadas av omgivande aktiviteter och miljö, 
samt att ventilationen på förvaringsplatsen avpassas så att riskerna vid eventuellt utläckande gas 
minimeras. Detta råd ligger till grund för hur AGA:s  förvaring av gasflaskor ser ut. Exempelvis 
tillses att truckgångar hålls fria från flaskor och att flaskor, som används inom verksamheten 
säkras med kedjor så att de inte kan falla. Flaskor i lagret förvaras i stålkorgar och säkras med 
spännband. Förvaring av brandfarlig gas i lösa behållare ska enligt Sprängämnesinspektionen 
(1998) ske så att obehöriga inte kan komma åt dem. Skyddet mot obehöriga anses enligt dem 
tillräckligt om det består av ett 2 m högt stängsel 2 m eller mer från flaskorna, exempelvis ett 
stängsel runt industritomt. Ett sådant industristängsel finns runt AGA:s verksamhet i Enköping, 
som dessutom patrulleras av väktare nattetid. 

Vid förvaring av tillståndspliktiga produkter, det vill säga sådana som klassas som mycket giftiga, 
giftiga eller frätande, gäller liksom för de brandfarliga produkterna att inte obehöriga ska kunna 
komma åt dem (Kemikalieinspektionen, 2002). Utöver industristängslet ser AGA till att åtkomst 
av giftiga kemikalieråvaror för obehöriga försvåras ytterligare, genom att dessa förvaras i låsta 
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skåp i styckefyllningen och i giftförrådet. Vissa kemikalier måste förvaras kallt och finns i ett 
låsbart kylskåp på analyslaboratoriet.  

4.2 Transporter 

Den miljöpåverkan som en verksamhets transporter står för brukar främst utgöras av utsläpp till 
luft och buller. Men miljöpåverkan från transporter kan också komma i form av den olycksrisk 
som transporten i sig utgör och den risk som finns förknippad med transport av miljöfarligt gods 
(IVL, 2003).  

De transporter vars miljöpåverkan inkluderas i denna rapport är transporter av råvara till fabriken 
och transporter av produkter från fabrik till första kund. I vissa fall är det andra enheter inom 
AGA som är första kund och de transporter av produkterna som sker till deras kunder inkluderas 
ej. Inte heller är transporter, som inte syftar till att transportera gods inkluderade, exempelvis 
anställdas transporter till arbetet, anställdas tjänsteresor, eller emissioner från truckar 
(bränsleförbrukning från dessa redovisas dock). Den miljöpåverkan från transporterna som 
redovisas är emissioner till luft. Verksamhetens lokalisering gör att buller från transporter inte 
antas utgöra ett problem. De miljö- och hälsorisker som finns förknippade med transporter av 
verksamhetens produkter, beskrivs i den separata riskanalys som görs över verksamheten och 
presenteras därför inte här. 

För att skatta emissioner från transporter används utsläppsdata från Nätverket för transport och 
miljö (NTM, 2005). Emissioner fås med hjälp av uppgifter om körda sträckor och transporterade 
mängder samt fordonsslag och motortyp. Transporterna sker med lastbilar av olika slag och i de 
fall transport sker till eller från utlandet i vissa fall med färja. De fordonsklasser som NTM har 
som grund för sina beräkningar beskrivs i bilaga 10. 

4.2.1 Transportpolicy 

När AGA Gas AB sluter ett avtal med en transportfirma är det ett krav från AGA:s sida att 
firman ska uppfylla de miljökrav som ställs från samhället och göra sitt bästa för att främja en 
hållbar utveckling. Övergripande miljömål för AGA Gas AB är: 

• AGA Gas skall aktivt arbeta för att reducera förbrukningen av elenergi 
• AGA Gas skall aktivt arbeta för att reducera miljöpåverkan från transporter 
• AGA Gas skall aktivt arbeta för att reducera avfall till deponi 
• AGA Gas skall aktivt arbeta för att reducera utsläpp av gaser som orsakar växthuseffekt 

Transporttjänster skall upphandlas av miljöcertifierade företag och samordnas så att 
körsträckorna blir så korta som möjligt. Transportfirman förbinder sig att utföra transporterna 
med inriktning mot att ständigt verka för förbättrad miljö bl a genom att aktivt arbeta för att 
sänka dieselförbrukningen vid transporter och aktivt verka för AGA Gas AB:s miljömål. 
Miljövänliga alternativ skall alltid väljas där så är ekonomiskt rimligt. Transportfirman ska årligen 
rapportera uppgifter om: antal körda mil, antal liter förbrukad diesel, antal liter förbrukad olja och 
antal förbrukade däck för de fordon som nyttjats för AGA:s transporter. Detta för att AGA ska 
kunna mäta hur väl arbetet med att leva upp till miljömålen lyckas.  

4.2.2 Buller 

Buller från transporter anses på grund av lokaliseringen inte påverka närboende i någon 
nämnvärd utsträckning. 
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4.2.3 Emissioner från transporter vid gasol- och 
koldioxidfabriken 

Transporterna av fyllda gasolflaskor sker från Enköping med tung lastbil med släp till olika 
lagerplatser inom Enköpings försörjningsområde, som är Östergötland och norrut i Sverige. 
Därifrån går transport av gasolen till försäljningsställen med medeltunga lastbilar med släp. 
Tomma flaskor går tillbaka till fabriken samma väg. Transporterna sker med lastbilar med både 
Euro 2- och Euro 3-motorer. För att inte underskatta emissionerna används här data för Euro 2. 
Gasolråvara levereras till fabriken från Västerås med tung lastbil med trailer med Euro 3-motor. 
En skattning av de totala emissionerna från gasoltransporter under ett år syns i Tabell 1. Data för 
transporterna av gasol redovisas mer i detalj i bilaga 10.  

Tabell 1. Emissioner från gasoltransporter 

Transport CO2 (ton) NOx (kg) HC (kg) CO (kg) PM (kg) SO2 (g) 

Leverans av råvara 8 47 4 7 1 9 
Transport till lager 126 843 62 112 14 156 
Transport till kunder 168 1632 53 106 15 261 
Summa 302 2522 118 225 29 427 

Data för transporterna av koldioxidflaskor kommer från Älvsjö 2004 eftersom 
koldioxidfyllningen i Älvsjö flyttades till Enköpings 2005. Transporterna av koldioxidflaskor går 
från Enköping till försäljningsställen i Stockholmsområdet och till AGA Sandviken. 
Transporterna görs med tung lastbil med släp och redovisas i bilaga 10. I Tabell 2 visas en 
skattning av de totala emissionerna som uppkommer som följd av transporterna av koldioxid 
under ett år. 

Tabell 2. Emissioner från koldioxidtransporter 

Fordonstyp  CO2 (ton) NOx (kg) HC (kg) CO (kg) PM (kg) SO2 (g) 

Transport till kund 15 104 8 13 2 19 
Leverans av råvara 16 98 8 14 2 20 
Summa 31 202 16 28 3 39 

4.2.3.1 Lastmaskin 

Gasol- och koldioxidfabriken förbrukar 6500 liter diesel årligen för en lastmaskin som används 
för att flytta korgar med gasolflaskor. 

4.2.4 Emissioner från transporter vid AGA:s specialgasfabrik 

Transporterna av råvaror och produkter till och från specialgasfabriken sker med lastbilar av olika 
storlekar och typer. Transporter sker av specialgaser till kunder i landet och övriga norden, av gas 
till fabriken från externa leverantörer och av flytande råvara. Transporterna presenteras närmare i 
bilaga 10. I 
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Tabell 3 visas skattningen av de totala emissioner som uppkommer av specialgasfabrikens 
transporter under ett år. 
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Tabell 3.  Emissioner från specialgasfabrikens transporter 

Transport CO2 
(ton) 

NOx 
(ton) 

HC 
(kg) 

CO 
(kg) 

PM 
(kg) 

SO2 
(kg) 

Leverans råvara 22 0,2 11 21 3 4 
Specialgastransporter 326 3 153 159 50 17 
Externt inköpt gas 95 1 46 97 17 27 
Summa 443 4 210 277 70 48 

4.2.4.1 Truckar 

Truckar vid Specialgasfabriken förbrukar årligen ca 2800 liter diesel. 

4.3 Energi och vatten 

4.3.1 Gasol- och koldioxidfabriken 

Lokaler för gasol- och koldioxidfabriken värms helt upp av en gasolpanna. Under 2004 åtgick 
30,555 ton gasol för uppvärmning. Elbehovet var 277 MWh år 2004 och vattenförbrukningen 
320 m3. Inget processvatten nyttjas utan detta är endast för hygien, matlagning etc. 

4.3.2 Specialgasfabriken 

Eftersom specialgasfabriken ännu inte varit lokaliserad till Enköping ett helt år ännu, finns inga 
siffror på elförbrukningen. Vid den tidigare lokaliseringen på Lidingö ingick elen i hyran och inga 
uppgifter finns för denna. Årsförbrukning el skattas med hjälp av uppgifter från upphandlingen 
av transformatorn, vid byggandet av fabriken. Enligt dessa uppgifter är transformatorns effekt 
dimensionerad efter ett effektbehov av 1,1 MW. Årlig elförbrukning skattas till 1,0 GWh enligt 
antaganden som beskrivs i bilaga 11.  

Årsförbrukningen av vatten uppskattas vara 4 gånger större än förbrukningen på gasol- och 
koldioxidfabriken eftersom det främst är vatten för hygien och matlagning som förbrukas och 
specialgasfabriken har fyra gånger så många anställda. Specialgas uppskattas alltså nyttja ca 1300 
m3 vatten.  

4.3.3 Utsläpp till följd av energiförbrukning 

4.3.3.1 Elproduktion 

Uppskattningen av de utsläpp som uppstår vid framställningen av den elenergi som 
verksamheten årligen kräver presenteras i Tabell 4. Verksamhetens el köps från Hydro och är av 
typen svensk elmix (Nilsson, 2005). Emissionsdata kommer från NTM (2005) och en svensk 
elmix från SCB (2005) ligger till grund för emissionsskattningarna. I bilaga 11 beskrivs data 
närmare.  

Tabell 4. Utsläpp till följd av verksamhetens årliga elförbrukning. 

  Antal 
MWh 

CO2 
(ton) 

NOx 
(kg) 

SO2 

(kg) 
CO 
(kg) 

Stoft 
(kg) 

HC 
(kg) 

Gasol- och koldioxidfabriken 277 7 22 11 7 2 2 
Specialgasfabriken 1000 26 80 38 25 7 8 
Summa 1277 33 102 49 32 9 10 
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4.3.3.2 Värmepanna 

Gasol- och koldioxidfabriken värmepanna förbrukar årligen runt 30 ton gasol (år 2004 30,555 
ton). Från denna förbränning uppstår utsläpp av CO2 och NOx. Vid fullständig förbränning kan 
reaktionen beskrivas enligt följande formel med gasol representerat av propan: 

OH4CO3O5HC 22283 +→+  (1) 

Formeln säger att 1 mol propan ger 3 mol CO2. Alltså ger en förbränning av 30 ton propan (44 
g/mol) ett utsläpp av 90 ton CO2 (44 g/mol). Vid förbränning bildas också NOx på grund av en 
omvandling av luftens kväve vid de höga temperaturer som blir vid förbränningen. Halten NOx, 
som avges vid förbränningen skattas till 104 kg med hjälp av utsläppsdata från dagens svenska 
industri-, fjärrvärme- och kraftanläggningar sammanställt av Sydkraft (2005). Vid förbränning av 
naturgas eller gasol släpps det ut mellan 30 och 70 mg NO2/MJ. Här antas 70 mg/MJ och ett 
energiinnehåll hos gasol på 49,5 MJ/kg för beräkningarna. 

4.4 Utsläpp till luft från fyllning 

4.4.1 Specialgasfabriken 

För att beräkna utsläpp till luft vid fyllningen på specialgasfabriken har följande utsläppskällor 
bedömts vara relevanta och tagits med i beräkningarna; tömning av returflaskor och underkända 
blandningar, utsläpp vid rampfyllning samt utsläpp vid styckefyllning och vid fyllning av 
kondenserad svavelhexafluorid. 

4.4.1.1 Returflaskor 

Flaskor som returneras från kunderna innehåller oftast en viss mängd restgas. Denna eventuella 
restgas töms innan flaskorna fylls. Flaskor som kommer till specialgas tas om hand på olika sätt 
beroende på innehåll och om det är AGA eller någon annan gasleverantör som äger flaskorna. 
De returflaskor som är AGA-ägda tas i omhand genom att flaskan töms i ett rörsystem som leder 
ut gasen över ut över taket, enligt de restriktioner som beskrivs i 4.4.1.1.1. Returflaskor som 
kommer från andra gasleverantörer skickas tillbaka till dessa. Oftast är det gaser som 
specialgasfabriken köpt externt för en kunds räkning. I de fall returflaskor med rengas kommer in 
och flaskan är AGA-ägd men har fyllts av något utomstående bolag skickas flaskan till SAKAB 
för tömning i de fall gasen inte bör tömmas över tak. I Tabell 5 visas gaser som skickas till 
leverantör eller SAKAB. Omhändertagandet av returflaskor som är uttjänta beskrivs i avsnitt 
4.5.1. 

Tabell 5. Rengaser som skickas tillbaka till leverantör respektive till SAKAB 

Retur till leverantör, alternativt SAKAB (vid AGA-ägda flaskor)  
1,3-butadien Propyn 
Acetylen R114 
Ammoniak R115 
Bortriflourid R116 
Bortriklorid R12 
Bromväte R13 
Dimetylamin R13B1 
Etylamin R14 
Fluorväte R142b 
Fosgen R152a 
Karbonylsulfid R21 
Klor R22 
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Retur till leverantör, alternativt SAKAB (vid AGA-ägda flaskor)  
Klorcyan R23 
Klorväte Svaveldioxid 
Kvävedioxid Svavelhexafluorid 
Metylamin Svavelväte 
Metylbromid Trimetylamin 
Metylmerkaptan Vinylklorid 

De skattade utsläppta mängderna av de ur miljösynpunkt viktiga gaserna från tömningen av 
returflaskor under ett år syns i Tabell 6. Medtagna i redovisningen är alltså inte inerta gaser eller 
syre och vätgas. I bilaga 12 beskrivs beräkningen av utsläppen från tömningen av returflaskor.  

Tabell 6. Årliga utsläpp från tömningen av returflaskor 

Ämne Utsläppt mängd (kg) 

Koldioxid 275 
Kolmonoxid   9 
Metan 1 
Kvävemonoxid  1 
Svaveldioxid   <1 
Acetylen <1 
Propan <1 
Iso-butan <1 
Kvävedioxid   <1 
Ammoniak   <1 
Iso-pentan <1 
N-butan <1 
Eten <1 
Svavelväte    <1 
Etanol <1 
Karbonylsulfid   <1 
Acetaldehyd <1 
Etan <1 
Propen <1 
Bensen <1 
Hexan-n <1 
Dimetylamin   <1 
Dimetylsulfid <1 
Akrylnitril <1 

4.4.1.1.1 Hygieniska gränsvärden 

Till skydd för dem som arbetar inom verksamheter där de utsätts för kemiska hälsorisker har 
Arbetarskyddsstyrelsen (2000) satt upp hygieniska gränsvärden för vilka halter som får finnas i 
luften av olika ämnen. Dessa hygieniska gränsvärden ligger sedan till grund för hur utsläppen till 
luften över taket ser ut, dvs under hur lång tid man bör tömma en flaska för att inte riskera att 
överskrida ett hygieniskt gränsvärde. Beskrivning detta finns i bilaga 13.   

4.4.1.2 Rampfyllning 

Vid rampfyllningen kopplas flaskor eller paket, som innehåller ett visst resttryck, in för fyllning i 
gasramperna. Denna gas töms till luften över taket innan flaskorna kan fyllas. Undantaget är 
paket av produkten Mison Master (1,8 % kvävemonoxid i argon) som töms till 20 bar och fylls 
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därifrån. Tabell 7 visar en skattning av de årliga utsläppen av miljöpåverkande gaser från 
rampfyllningen. I Bilaga 12 finns en beskrivning av utsläppsberäkningen. 

Tabell 7. Utsläpp från rampfyllningen 

Ämne Utsläpp (kg) 

Koldioxid 762 
Kvävemonoxid 95 
Metan 28 
Kolmonoxid 21 
Kvävedioxid 1 

4.4.1.3 Styckefyllningen 

I Styckefyllningen fylls de ämnen som inte är fast inkopplad råvara främst från mellanblandning. 
Mellanblandningar är råvaruflaskor med råvaruämnet i låg halt i flaskan. Detta gör att en större 
mängd gas fylls till den produkt som tillverkas och är således lättare att väga upp. 
Mellanblandningar har ett tryck på mellan 150 och 200 bar och används tills trycket är runt 10 
bar. Då anses de vara förbrukade och töms över tak tillsammans med returflaskorna. I 
Styckefyllningen fylls också vissa ämnen med spruta i gas- eller vätskeform. I Tabell 8 visas en 
skattning av utsläppen av miljöpåverkande gaser från styckefyllningen under ett år.   

Tabell 8. Utsläpp från styckefyllningen. 

Ämne Utsläpp (kg) 

Lustgas 197 
Koldioxid 84 
Svavelhexafluorid 24 
Kolmonoxid 11 
Kväveoxider 9 
Propan 6 
Metan 6 
Butan-iso 4 
Perfluorbutan 3 
Desfluran 3 
Kvävemonoxid 3 
R23 2 
Eten 2 
Svaveldioxid 2 
Propen 2 
Etan 1 
Svavelväte <1 
Butan-n <1 
Acetylen <1 
Kvävedioxid <1 
Perfluorpropan <1 
Dimetyleter <1 
Perfluorpentan <1 
Pentan-iso <1 
Buten-1 <1 
Cyklopropan <1 
Etanol <1 
Dimetylsulfid <1 
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Ämne Utsläpp (kg) 

buten-iso <1 
Bensen <1 
Etylenoxid <1 
Pentan-n <1 
Hexen-1 <1 
Propyn <1 
Enfluran <1 
Acetaldehyd <1 
Toluen <1 
Metylmerkaptan <1 
Cyklopentan <1 
Buten-2-cis <1 
Buten-2-trans <1 
Koldisulfid <1 
Metanol <1 
Hexan-n <1 
Dimetyldisulfid <1 
Etylklorid <1 
Karbonylsulfid <1 
Butadien-1,3 <1 
Vinylklorid <1 
Metylklorid <1 
Dikloreten <1 
Cyklohexan <1 
Xylen-orto <1 
Metakrylnitril <1 
Akrylnitril <1 

Beräkningarna av utsläppta mängder från styckefyllningen finns beskrivna i bilaga 12. 

4.4.1.4 Fyllning av kondenserad gas 

AGA:s specialgasfabrik fyller också i en relativt begränsad omfattning kondenserade gaser från 
stora flaskor till mindre. Ingen uppskattning av utsläppen från denna verksamhet har gjorts med 
undantag av fyllningen av svavelhexafluorid, då svavelhexafluorid är en gas med stor potentiell 
påverkan på den förstärkta växthuseffekten. Utsläppen från denna fyllning har uppskattats till 7,4 
kg per år efter antaganden beskrivna i bilaga 12. 

4.4.2 Gasol- och koldioxidfabriken 

4.4.2.1 Gasolfyllningen 

Vid fyllning av gasol finns det en liten rörvolym mellan flaskans ventil och fyllningsslangens 
munstycke. Denna rörvolym som är fylld med flytande gasol töms till luften när flaskan är full 
och fyllningen avbryts. Utsläppen av gasol har under 2004 skattas till ca 200 kg, enligt vad som 
beskrivs i bilaga 12. 

4.4.2.2 Koldioxidfyllningen 

Koldioxidflaskorna innehåller en viss restmängd koldioxid när de kommer till Enköping för att 
fyllas. Denna gas töms innan fyllning. Vid fyllningen av flaskorna är det också en viss volym 
flytande koldioxid som töms till luften när flaskorna fyllts färdigt. I bilaga 12 beskrivs 
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utsläppsskattningen från koldioxidfyllningen. Utsläppen koldioxid skattas för 2005 till ca 13,4 ton. 
Av dessa var 13,1 ton vid tömning av restgas och 250 kg vid tömning av rörledning vid fyllning.  

4.5 Avfall 

Inget produktionsavfall kommer av verksamheten. Dock genereras en viss mängd avfall till följd 
av underhåll och hushållsavfall. 

Följande avfallstyper samlas in och behandlas enligt gällande lagar. AGA ansvar för att endast de, 
som har rätt tillstånd, kontrakteras för att ta hand om avfallet. Rutiner för avfallshanteringen 
finns i verksamhetens ledningssystem. 

Farligt avfall: 

Kasserade lysrör  

glödlampor 

Batterier 

Färgrester  

lösningsmedelsrester 

Oljeavfall, från exempelvis kompressorer och pumpar  

Övrigt avfall: 

Wellpapp 

Papper 

Brännbart avfall, såsom exempelvis uttjänta lastpallar 

Metallskrot, såsom uttjänta ventiler eller skyddskåpor 

Plast 

Hushållsavfall 

4.5.1 Specialgasfabriken 

Avfall som är speciellt för specialgasfabriken är kemikalierester från labbet och styckefyllningen 
som samlas in och skickas till SAKAB. Returflaskor hanteras i första hand enligt beskrivning i 
4.4.1.1. Vissa returflaskor är dock uttjänta och kan inte användas igen. AGA-ägda returflaskor 
som är uttjänta, ska om möjligt tömmas och inerteras för att kunna skickas till AGA:s anläggning 
i Knivsta. Uttjänta flaskor, som inte kan tömmas beroende på innehållet skickas till SAKAB för 
destruktion.  
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4.5.2 Gasol- och koldioxidfabriken 

Uttjänta gasolflaskor som tömts skickas till extern skrotanläggning, uttjänta koldioxidflaskor 
skickas till AGA:s anläggning i Knivsta.  

4.6 Säkerhetsrapport 

I kapitel 4 har det underlag, som ligger till grund för bedömningen av verksamhetens effekter på 
miljön, redovisats. Dock beskrivs miljöpåverkan endast vid normal drift. Vilka följder en olycka 
på AGA:s enhet kan få beskrivs i den säkerhetsrapport som ingår i tillståndsansökan. I 
säkerhetsrapporten ingår en beskrivning av AGA:s  handlingsprogram, en identifiering och 
beskrivning av olycksrisker, förebyggande åtgärder för att undvika allvarliga kemikalieolyckor  
samt åtgärder för att begränsa följderna av en inträffad allvarlig kemikalieolycka. 

Handlingsprogrammet innehåller de mål och allmänna principer som AGA ställt upp för att 
förebygga risker som kan leda till en allvarlig kemikalieolycka. Identifieringen av olycksrisker 
redovisas genom den riskanalys som gjorts över verksamhetens där risker kartlagts och bedömts. 
Förebyggande åtgärder för att undvika en allvarlig kemikalieolycka redovisas.  Dels i form av 
tekniska lösningar men även i form att rutiner som finns för att undvika olyckor. Åtgärder för att 
begränsa följderna av en inträffad allvarlig kemikalieolycka beskrivs i den beredskapsplan som 
tagits fram för verksamheten.  

  

 



5 Verksamhetens effekter på miljön  

Här beskrivs miljöeffekterna av verksamhetens utsläpp uppdelat i kategorierna växthuseffekt, 
nedbrytning av atmosfäriskt ozon, försurning, övergödning och bildning av marknära ozon vid 
normal drift av verksamheten. Miljöpåverkan vid oförutsedda händelser, som exempelvis utsläpp 
vid en olycka eller ett sabotage, beskrivs inte här, utan i den separata säkerhetsrapport som 
bifogas tillståndsansökan. Påverkan inom de olika kategorierna redovisas med hjälp av olika 
karaktäriseringsindex. Inom varje index räknas utsläppen av olika ämnen om med gemensam bas 
för de olika kategorierna. Detta görs med hjälp av olika karaktäriseringsfaktorer som anger 
respektive ämnes påverkan inom den aktuella miljöeffektskategorin. De karaktäriseringsindex 
som används har sammanställts av Institute of Environmental Sciences, vid universitetet i Leiden.  

5.1 Växthuseffekt 

Växthuseffekten uppstår då så kallade växthusgaser, främst koldioxid och vatten, i atmosfären 
absorberar värmestrålningen från jorden. Växthuseffekten är en naturlig process och en 
förutsättning för livet på jorden. I dag sker dock en förstärkning av växthuseffekten på grund av 
utsläpp av växthusgaser från mänsklig aktivitet, vilket befaras leda till en förhöjd 
medeltemperatur. Den förstärkta växthuseffekten beror främst på utsläpp av koldioxid. I bilaga 
14 beskrivs den förstärkta växthuseffekten närmare.  

Figur 1 visar en sammanställning av verksamhetens olika delars bidrag till växthuseffekten.  
Växthuseffekten presenteras i form av karaktäriseringsindexet GWP, Global Warming Potentials, 
där utsläpp av olika växthusgaser uttrycks i kg CO2-ekvivalenter. Indexet som används här är 
framtaget av Houghton et al. (2001). Data bakom beräkningarna finns i bilaga 15. Eftersom 
växthusgaserna har olika uppehållstid i atmosfären kan man räkna ut GWP för olika tidsintervall. 
Vanligt är att man räknar i ett hundraårsperspektiv, men även andra tidsperspektiv förekommer 
(Sveriges Klimatstrategi, 2001). Exempelvis har metan GWP = 23 (100 år) och alltså motsvarar 
ett utsläpp av 1 kg metan ett utsläpp av 23 kg koldioxid. Här används 100-årsperspektivet. Totalt 
leder verksamheten till utsläpp av ca 1 700 ton CO2-ekvivalenter.  
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Figur 1.  Påverkan på växthuseffekten hos olika delar av verksamheten  

5.2 Nedbrytning av ozon i stratosfären 

I stratosfären ligger ozonskiktet. Detta fungerar som ett filter för de skadliga våglängderna av 
solens UV-ljus, som annars skulle leda till cellskador på levande organismer på jorden. 
Halogenföreningar, dvs föreningar som innehåller flour, klor, brom, jod och astat, är mycket 
stabila och kan därför transporteras upp i stratosfären. Där sönderdelas de av UV-strålningen och 
bidrar till att bryta ner ozonskiktet. I bilaga 14 beskrivs detta lite närmare. 

Figur 2 visar en sammanställning av hur verksamhetens olika delar bidrar till nedbrytning av 
ozonskiktet i stratosfären. Data bakom beräkningarna finns i bilaga 15. Nedbrytningen av ozon 
kan beskrivas med hjälp av indexet ODP, Ozone Depleting Potential, och anges i CFC 11-
ekvivalenter (CFC-11 är beteckningen för halogenen CCl3F). Indexet som används här är 
framtaget av WMO (1992; 1995; 1999). Totalt leder verksamheten till utsläpp av ca 0,002 g CFC-
11-ekvivalenter (observera enheten). 
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Figur 2. Påverkan på ozonnedbrytningen i stratosfären hos olika delar av verksamheten 

5.3 Försurning 

Försurning i naturen har både antropogena och naturliga orsaker. Den främsta antropogena 
orsaken till försurning är utsläpp av svavel- och kväveoxider från förbränning av fossilt bränsle 
(Naturvårdsverket, 2005). I bilaga 14 står mer om försurning. 

Figur 3 visar en sammanställning av hur olika delar av verksamheten bidrar till försurning. Data 
bakom beräkningarna finns i bilaga 15. Bidraget till försurning kan redovisas med hjälp av AP, 
Acidification Potential, i form av SO2-ekvivalenter. Här används ett index framtaget av 
Huijbregts (1999). I Figur 3 framgår hur stor del av utsläppen, som sker i Enköpings kommun, 
Sverige respektive utomlands. Detta, eftersom det, till skillnad från utsläpp av växthusgaser och 
ozonförtunnande ämnen, är av större betydelse var någonstans utsläppen av försurande ämnen 
sker. Totalt leder verksamheten till utsläpp av ca 160 kg SO2-ekvivalenter. 
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Figur 3. Påverkan på försurning hos olika delar av verksamheten 

5.4 Övergödning 

Övergödning eller eutrofiering av ett ekosystem innebär att näringsämnen tillförs systemet som 
kan vara vattendrag, sjöar, hav och mark. Detta beskrivs mer i bilaga 14.  

Figur 4 visar en sammanställning av hur olika delar av verksamheten bidrar till övergödning. 
Liksom i figuren över utsläppen av försurande ämnen visas var utsläppen sker. Data bakom 
beräkningarna finns i bilaga 15. Bidraget till övergödning kan beskrivas med EP, Eutrophication 
Potential, som kg NOx-ekvivalenter. Indexet som används här är framtaget av Huijbregts (1999). 
Totalt leder verksamheten till utsläpp av ca 7500 kg NOx-ekvivalenter. 
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Figur 4. Påverkan på övergödning hos olika delar av verksamheten 

5.5 Bildning av marknära ozon (fotokemiska oxidanter) 

Den vanligaste fotokemiska oxidanten är ozon. Fotokemiska oxidanter bildas av bl.a. flyktiga 
organiska gaser (VOC), kolmonoxid (CO) och kväveoxid (NOx) under inverkan av solljus. 
Marknära ozon kan påverka växter genom att störa ämnesomsättningen, påskynda åldrandet och 
minska tillväxten. Hos människor kan slemhinnor i ögon och öron bli irriterade av ozon. Detta 
beskrivs mer i bilaga 14. 

I Figur 5 och Figur 6 visas en sammanställning av verksamhetens utsläpp, som kan bidra till 
bildning av marknära ozon. Även här visas var utsläppen sker. Data bakom beräkningarna finns i 
bilaga 15. Utsläpp som bidrar till bildning av marknära ozon redovisas med POCP, 
Photochemical Oxidant Creation Potential, som C2H2 (eten)-ekvivalenter. Indexet som används 
här är framtaget av Jenkin och Hayman (1999) och Derwent et al. (1998). Det finns ingen enkel 
och accepterad metod att jämföra effekten av NOx med effekten av VOC med avseende på 
bildningen av ozon. NOx anges därför separat i Figur 6. Totalt leder verksamheten till utsläpp av 
ca 63 kg C2H2-ekvivalenter respektive 6700 kg NOx (utsläpp av NOx, ej NOx-ekvivalenter). 
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Figur 5. Påverkan på bildning av fotokemiska oxidanter hos olika delar av verksamheten. 
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Figur 6. Utsläpp av NOx hos olika delar av verksamheten. 

5.6 Sammaställning av verksamhetens miljöeffekter 

I Tabell 9 nedan syns en sammanställning av verksamhetens miljöeffekter.  
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Tabell 9. Sammanställning över verksamhetens miljöeffekter. 

Miljöeffektskategori  

GWP  1 700 ton CO2 
ODP 0,002 g CFC-11 
AP 160 kg SO2 

EP 7500 kg NOx 
POCP 63 kg C2H4 resp. 6700 kg NOx 

5.6 Värdering av verksamhetens miljökonsekvenser 

Att beskriva en verksamhets miljökonsekvenser är att värdera de miljöeffekter som verksamheten 
leder till. Ett sätt att göra detta är att försöka väga samman betydelsen av en miljöeffekt och hur 
omfattande verksamhetens påverkan är inom denna effektkategori. Vägverket (2004) har använt 
sig av en bedömningsmodell som beskrivs av Tabell 10.  

Eftersom konsekvenserna är en värdering av effekternas betydelse blir konsekvensbeskrivningen 
därför subjektiv. 

Tabell 10. Modell för konsekvensbedömning. Egen bearbetning av modell använd av Vägverket (se 
Vägverket, 2004) 

Miljöeffektens 
betydelse 

 Omfattning av 
verksamhetens 
miljöpåverkan 

 

 

 Stor Måttlig Liten 
Stor stor måttlig – stor måttlig 

Måttlig måttlig – stor måttlig liten – måttlig 
Liten måttlig liten - måttlig liten 

5.6.1 Växthuseffekt 

När miljökonsekvensen av verksamhetens växthuspåverkan ska bedömas tas hänsyn till att detta 
är en miljöeffekt med så potentiellt stora negativa effekter (se bilaga 14) och påverkans betydelse 
anses därför vara stor. Verksamhetens påverkan anses dock inte vara mer än måttlig eftersom 
utsläpp från verksamhetens produktion, elanvändning och transporter inte bedöms vara stora för 
en industri av den här storleken. Se avsnitt 5.1. För att få en uppfattning om utsläppens storlek 
kan man jämföra med utsläpp från personbilar. Enligt vägverket (2005) ger en förbrukad liter 
bensin upphov till 2,4 kg koldioxid och en bil som körs 1500 mil ger upphov till utsläpp på drygt 
3 ton koldioxid per år. Verksamhetens utsläpp av växthusgaser (ca 1700 ton omräknat till 
koldioxidekvivalenter) motsvarar alltså utsläppen av koldioxid från ca 570 personbilar under ett 
år. Den sammanvägda konsekvensen av företagets bidrag till utsläpp av växthuspåverkande gaser 
bedöms vara måttlig – stor.  

5.6.2 Nedbrytning av ozon i stratosfären 

Eftersom förbrukningen av ozonnedbrytande ämnen minskat kraftigt och ozonskiktet har börjat 
återställas (se bilaga 14), anses betydelsen av påverkan på ozonskiktet vara måttlig. 
Verksamhetens utsläpp av ozonuttunnande gaser är små (se avsnitt 5.2) och påverkan på 
ozonskiktet anses därför vara liten (se avsnitt 5.2). Den sammanvägda konsekvensen av 
företagets bidrag till nedbrytningen av ozonskiktet blir därför liten – måttlig.  
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5.6.3 Försurning 

Stora delar av Sverige, särskilt de södra delarna, har stora problem med försurning (se bilaga 14) 
därför anses betydelsen av påverkan som leder till försurning vara stor. Verksamhetens utsläpp av 
försurande ämnen anses dock vara små (se avsnitt 5.4) och påverkan från verksamheten därför 
liten. Den sammanvägda konsekvensen av företagets bidrag till försurningen blir därför måttlig.  

5.6.4 Övergödning 

Tillförseln av övergödande kväveföreningar via luft och nederbörd har på vissa håll, särskilt i 
sydvästra Sverige varit så stort att skogsmark blivit kvävemättad. Åtgärder för att minska utsläpp 
av sådana föreningar, främst NOx och ammoniak har gått långsamt (se bilaga 14). Betydelse av 
påverkan som, leder till övergödning, anses därför vara stor. AGA:s verksamhet bidrar dock med 
relativt små mängder övergödande ämnen (se avsnitt 5.5) och påverkan från verksamheten anses 
vara liten. Den sammanvägda konsekvensen av företagets bidrag till övergödningen blir därför 
måttlig. 

5.6.5 Bildning av marknära ozon 

Marknära ozon kan leda till problem för människor djur och växter redan vid mycket låga halter. 
Tidvis är ozonhalten i Sverige idag i på nivåer där människor kan få andningsbesvär (se bilaga14 ) 
anses betydelsen av påverkan som leder till bildning av marknära ozon, stor. AGA:s verksamhet 
genererar dock med relativt små mängder ämnen, som bidrar till bildandet av marknära ozon (se 
avsnitt 5.5) och påverkan från verksamheten anses vara liten. Den sammanvägda konsekvensen 
av företagets bidrag till bildning av marknära ozon blir därför måttlig. 

5.6.6 Sammanställning 

I Tabell 11 sammanställs miljökonsekvensbedömningen av verksamhetens olika effekter 

Tabell 11. Sammanställning av verksamhetens miljökonsekvenser. 

Miljöeffekt Miljökonsekvens av verksamheten 
Växthuseffekt Måttlig - stor 
Nedbrytning av ozon i stratosfären Liten - måttlig 
Försurning Måttlig 
Övergödning Måttlig 
Bildning av marknära ozon (fotokemiska oxidanter) Måttlig 
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6 Verksamheten i förhållande till miljö-
kvalitetsnormer, miljömål och miljöbalkens 
hänsynsregler 

6.1 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap i miljöbalken. Normer kan 
meddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för att åtgärda befintliga miljöproblem, för att 
de svenska miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna genomföra EG-direktiv. Idag finns 
miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, 
partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft, samt för olika parametrar i fisk- och musselvatten 
(Naturvårdsverket, 2005). De miljökvalitetsnormer, som kan beröras av AGA:s verksamhet i 
Enköping, är normerna för utomhusluft. Vad de olika miljökvalitetsnormerna innebär beskrivs i 
bilaga 16. 

6.1.1 Kväveoxider 

Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund gör mätningar av luftkvaliteten i de båda länen. De 
har tagit fram en kvävedioxidkarta med kvävedioxidhalterna i Enköping 1999 (LVF, 2005a). 
Dygnsvärdet (enligt bilaga 16) är svårast att klara för kvävedioxid. Eftersom värdet får 
överskridas 7 ggr per år, får det 8:e värsta dygnet inte överskrida 60 µg/m3. Kartan visar att 
värdet under det 8:e värsta dygnet i nådde halter på mellan 24 och 36 µg/m3, främst längs E18. 
LVF (2005b) har också gjort uppskattningar av halter 2006. Där uppskattas samma halter för det 
8:e värsta dygnet men totalt sätt lägre halter i kommunen. De totala årliga utsläppen av 
kväveoxider i Enköping från AGA:s anläggning uppgår till ca 630 kg (100 kg från elproduktion i 
Sverige exkluderad). De totala utsläppen av kväveoxider i Enköpings kommun uppgick 2003 till 
800 ton (LVF, 2005e). AGA:s utsläpp skulle alltså utgöra ca 0,08 % av de totala utsläppen i 
Enköping. En framtida ökning av AGA:s NOx-utsläpp så att miljökvalitetsnormen överskrids i 
Enköping bedöms inte vara trolig. Totalt i Sverige och utomlands uppskattas verksamheten bidra 
till att 7,1 ton NOx släpps ut och då främst genom verksamhetens transporter. Därför kan 
transporterna naturligtvis bidra till att miljökvalitetsnormen överskrids i de fall de sker i städer, 
främst storstäderna, som idag har problem att klara kväveoxidnormen vid vissa gator. 

6.1.2 Svaveldioxid 

Inga mätningar av svaveldioxidhalter i Enköping görs av Stockholms och Uppsala läns 
Luftvårdsförbund. Svaveldioxidhalterna mäts dock kontinuerligt av IVL i Stockholms innerstad 
och där har inte miljökvalitetsnormen överskridits under 2004 (LVF, 2005f). I Persson och 
Sjöbergs (2003) undersökning av luftkvalitet i tätorter visades, att såväl vinterhalvårsmedelvärden 
som 98-percentiler för dygn och timme underskred miljökvalitetsnormen med god marginal 
under vinterhalvåret 2001/2002 i Sverige. Halter är ofta högre under vinterhalvåret eftersom det 
förbrukas mer fossila bränslen för uppvärmning. Vintertid kan också det kallare klimatet leda till 
att ett luftskikt varmare luft kan ligga som ett lock över en kallare luftmassa närmare marken 
(inversion) och svaveldioxidutsläppen stannar kvar under locket. Trots detta överskreds alltså inte 
miljökvalitetsnormen för svaveldioxid.  

Totalt uppskattas 20 ton svaveldioxid ha släppts ut i Enköping år 2003 (LVF, 2005e). 
Verksamhetens utsläpp av svaveldioxid i Enköping med siffror från år 2004 uppskattats till ca 2,1 
kg (skall inte förväxlas med de 160 kg SO2-ekvivalenter som beskrivs under avsnitt 5.3). 
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Verksamheten antas därför inte bidra till att miljökvalitetsnormen för svaveldioxid överskrids. 
Totalt i Sverige och utomlands har utsläppen uppskattats till ca 100 kg och det främsta bidraget 
kommer från färjetransporterna och utsläpp till följd av elproduktionen.  

6.1.3 Kolmonoxid 

Eftersom miljökvalitetsnormen för kolmonoxid enligt mätningar av IVL (Persson & Sjöberg, 
2003) inte överskreds ens på några av de mest trafikerade gatorna i Stockholm och Malmö, anses 
inte de utsläpp av kolmonoxid som sker från transporter och gasfyllning på grund av AGA:s 
verksamhet kunna leda till att normen överskrids. Utsläppen av kolmonoxid från verksamheten 
uppgår totalt till ca 600 kg med transporterna som främsta källa. 

6.1.4 Bly 

AGA:s verksamhet i Enköping leder inte till utsläpp av bly i någon omfattning som går att 
kvantifiera. Utsläpp i mindre mängder kan eventuellt uppstå till följd av förbränning av fossila 
bränslen för fordonstransporter, men eftersom inga blytillsatser görs i bensin numera, anses dessa 
anses vara mycket små. Dagens halter av bly i luft utgör enligt Naturvårdsverket (2005) inte något 
problem och miljökvalitetsnormen överskrids inte.  

6.1.5 Bensen 

Mätningar av halten bensen i luften i Enköping 2003 visade att halterna, på de platser med högst 
halter, låg under 2µg/m3 (LVF, 2005d). AGA:s verksamhet i Enköping anses inte hantera de 
mängder fordonsbränsle eller bidra till ett nyttjande av motorfordon i sådan utsträckning att 
miljökvalitetsnormen för bensen skulle överskridas. Bensen fylls också i vissa av 
gasblandningarna på specialgasfabriken men under 2004 fylldes totalt endast 10 gram bensen.    

6.1.6 Partiklar (PM 10) 

En kartläggning av partikelhalterna i Stockholm och Uppsala län 2002 visade att 
miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärden överskreds längs många gator i tätorter och längs 
hårt trafikerade infartsleder i länen. På en karta över det 36:e värsta dygnet i Enköpings kommun 
(LVF, 2005c) överskrids inte miljökvalitetsnormen för PM10 utan ligger där det är värst, längs de 
större vägarna, på mellan 27 och 39 µg/m3.  

Totalt uppskattades ett utsläpp av 2600 ton PM10 ut i Enköpings kommun under 2003 (LVF, 
2005e). De av verksamhetens transporter, som sker i Enköpings kommun, uppskattas årligen 
utgöras av ca 5 kg PM10. Dessa utsläpp anses inte vara av den omfattningen, att de kommer 
bidra till att miljökvalitetsnormen överskrids i Enköping. Transporterna sker dock över hela 
landet och om transporter till kunder i de större städerna i Sverige går längs hårt trafikerade 
vägar, kan de naturligtvis bidra till att normen överskrids. En minskning av transporterna genom 
Stockholm har dock skett i och med att specialgasfabriken under 2005 flyttade till Enköping. 
Liksom för kväveoxider kan verksamhetens transporter bidra till att normen överskrids i de fall 
transporterna sker på hårt trafikerade gator, främst i storstäderna, där partikelnormen överskrids.  

6.1.7 Ozon 

Ozon är som nämnts i avsnitt 5.5 den vanligaste fotokemiska oxidanten. Ozon bildas bildas av 
bl.a. flyktiga organiska gaser och kväveoxider under inverkan av solljus. Totalt släpps 1070 ton 
flyktiga kolväten ut i Enköping (LVF, 2005e). AGA:s utsläpp av flyktiga kolväten i Enköping 
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motsvarar ca 44 kg (omräknat i eten-ekvivalenter och utsläpp från elproduktion exkluderad). 
AGAs utsläpp skulle alltså utgöra ca 0,004 % av de totala utsläppen av flyktiga kolväten i 
kommunen. Detta tillsammans med att verksamheten släpper ut NOx som utgör ca 0,08 % 
utsläppen i Enköping, gör att verksamheten inte kan antas leda till att miljökvalitetsnormen för 
marknära ozon överskrids. 

6.2 Miljömål 

Sverige har femton nationella miljömål som fastställdes av Sveriges Riksdag 1999. Målen 
beskriver enligt miljömålsportalen (2005) den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö och dess 
natur- och kulturresurser, som är miljömässigt hållbara på lång sikt. Miljömålen finns i sin helhet i 
bilaga 17. Av det femton miljömålen anses AGA Gas AB:s verksamhet i Enköping beröras direkt 
av 6 stycken enligt Tabell 12. 

Tabell 12. Beskrivning av de miljömål som berör verksamheten 

Miljömål Berörs av verksamheten genom: 
Begränsad klimatpåverkan Fyllning försäljning och transporter av klimatpåverkande gaser 
Frisk luft Utsläpp av gas vid fyllning och transporter 
Giftfri miljö Distribution av giftiga gaser 
Bara naturlig försurning Fyllning av gaser med försurande effekt och transporter 
Skyddande ozonskikt Fyllning och distribution av gaser med ozonförtunnande effekt 
Ingen övergödning Fyllning av gaser med gödande effekt och transporter.  

Miljömålen, som berör AGA:s verksamhet i Enköping, samt hur länsstyrelsen i Uppsala och 
Enköpings kommun arbetar för att nå dem, beskrivs i bilaga 17.  

6.2.1 Begränsad klimatpåverkan 

Både länsstyrelsen Uppsala län och Enköpings kommun är överens om att trafiken är det område 
på vilket kraften ska läggas vid arbetet för att nå målet med en begränsad klimatpåverkan (se 
bilaga 17). AGA arbetar med att effektivisera sina transporter och har en årlig uppföljning av hur 
detta lyckas. Närmare beskrivning av detta arbete finns under avsnitt 4.2.1. De utsläpp som sker 
av de klorfluorkarboner försöker AGA minimera och ingen tömning sker av returflaskor 
innehållande denna typ av gaser i ren form utan de skickas tillbaka till tillverkaren eller till 
SAKAB enligt avsnitt 4.4.1.1.  

6.2.2 Frisk luft 

Samma åtgärder som för att nå begränsad klimatpåverkan, alltså åtgärder för att minska 
transporterna, är föreslagna av länsstyrelsen i Uppsala (se bilaga 17). Verksamheten i förhållande 
till miljökvalitetsnormerna beskrivs i avsnitt 6.1.  

6.2.3 Giftfri miljö 

AGA:s specialgasfabrik arbetar inte aktivt med att forska fram alternativ till de giftiga gaser som 
säljs, det är något som det inte finns kompetens för. När alternativ finns till giftiga gaser ser 
specialgasfabriken däremot till att tillhandahålla sådana. Tilläggas bör också att många av de gaser 
som tillverkas är kalibreringsgaser, som även om innehållande giftiga komponenter har som syfte 
att hjälpa till vid detektering och kvantifiering av sådana gaser vid miljöarbete ute på andra 
företag. 
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6.2.4 Bara naturlig försurning 

För att minska försurningen ska Uppsala län försöka minska utsläppen av svaveldioxid från 1250 
ton, vilket var utsläppsmängden år 1999, till 600 ton år 2010 (se bilaga 17). Verksamhetens 
uppskattade bidrag till försurningen är totalt 152 kg SO2-ekvivalenter och verksamheten anses 
därför inte bidra nämnvärt till försurningen. 

6.2.5 Skyddande ozonskikt 

Ett nationellt delmål säger att utsläpp av ozonuttunnande ämnen år 2010 till största delen ska ha 
upphört. I de åtgärder, som länsstyrelsen Uppsala län (2003) angett, för att nå målet säger de att 
den viktigaste åtgärden är att ta hand om upplagrade ozonnedbrytande ämnen i befintliga 
produkter (se bilaga 17). Som framgår av avsnitt 5.2 är utsläppen av ozonuttunnande gaser  i 
verksamheten ytterst begränsade. Dock köper AGA in och distribuerar sådana gaser till kunder, 
exempelvis såldes under 2004 131 kg av klorfluorkarbonen R114 (diklortetrafluoretan). De 
flaskreturer innehållande ozonförstörande rena gaser töms inte över tak utan tas omhand enligt 
bilaga 12. 

Vad gäller länsstyrelsen i Uppsala läns mål att samla in produkter innehållande ozonnedbrytande 
ämnen, ser AGA till att avfall i form av gamla kylskåp eller andra produkter med 
ozonnedbrytande ämnen tas omhand på lämpligt sätt.  

6.2.6 Ingen övergödning 

Bland de målen för Uppsala län och Enköpings kommun beskrivs främst åtgärder för att uppnå 
minskad övergödning i vatten bland annat genom åtgärder i avloppsreningen och inom 
jordbruket (se bilaga 17). Verksamhetens utsläpp av  ämnen med gödande verkan har uppskattats 
till 8 ton NOx-ekvivalenter (varav 7,7 ton kommer från transporter). Miljökvalitetsnormen för 
NOx beskrivs i avsnitt 6.1.1.  

6.3 Miljöbalkens hänsynsregler 

I andra kapitlet miljöbalken finns ett antal allmänna hänsynsregler. En utövare av en verksamhet, 
som omfattas av miljöbalkens regler, har en skyldighet att kunna visa att och hur dessa regler 
följs. Reglerna finns beskrivna i bilaga 18.  

Reglerna säger att verksamhetsutövaren ska arbeta förebyggande med miljöarbetet. Bland annat 
ställs krav på att utövaren vidtar åtgärder för att skaffa sig kunskaper om verksamhetens 
miljöeffekter och att den som bedriver en verksamhet som riskerar att påverka miljön är skyldig 
att begränsa denna påverkan så långt som möjligt. Om miljön ändå skulle skadas är 
verksamhetsutövaren skyldig att avhjälpa skadan.  

6.3.1 Bevisbördesregeln 

AGA:s verksamhet i Enköping beaktar hänsynsreglerna genom att arbeta i enlighet med AGA 
Gas AB:s övergripande miljöpolicy (AGA, 2005), samt genom att utveckla och följa de rutiner 
som finns i AGA:s ledningssystem. Nedan beskrivs kortfattat hur reglerna följs. Det är den som 
bedriver en verksamhet, som ska kunna visa att de allmänna hänsynsreglerna följs. Under varje 
avsnitt nedan beskrivs hur verksamheten lever upp till kravet. 
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6.3.2 Kunskapskravet 

Kunskap om de kemikalier som nyttjas och om hur gasfyllningen ska gå till för att verksamheten 
ska kunna bedrivas riskfritt finns dokumenterad inom verksamheten. Kunskap om 
verksamhetens miljöeffekter fås bland annat genom att projektledaren för varje ny investering ser 
till att en bedömning görs av projektets säkerhets- och miljökonsekvenser. 

6.3.3 Försiktighetsprincipen 

Verksamheten bedrivs så att skador och olägenheter för människors hälsa och för miljön 
undviks. Ledningssystemet säger också att ingen åtgärd får utföras, som innebär risk för att 
säkerhets- och miljökraven äventyras. 

6.3.4 Bästa möjliga teknik 

Den bästa möjliga teknik används där kostnaderna för tekniken är skäliga i förhållande till 
miljövinsten. De inköpta farliga gaser, som returneras till verksamheten, skickas tillbaka till 
leverantören eller till SAKAB för destruktion enligt avsnitt 4.4.1.1, detta för att gaserna ska tas 
omhand med bästa möjliga teknik. 

6.3.5 Bästa lokalisering 

Platsen för verksamheten är planlagd för industri och anses lämplig för denna typ av verksamhet.  
Lokaliseringen anses bidra till att en mycket liten påverkan sker på människors hälsa och på 
miljön. Lokaliseringen har närmare beskrivits i kapitel 3.  

6.3.6 Hushållning och kretslopp 

De råvaror som nyttjas inom verksamheten återanvänds i de fall där det är möjligt. Exempel på 
detta är återföring av gasol från skrotflaskor till tanken och fyllning av de 
kvävemonoxidinnehållande Mison Master-paketen utan att de först töms. Det avfall som 
genereras av verksamheten delas upp i fraktioner och tas omhand på bästa sätt. 

6.3.7 Produktvalsprincipen 

Vid försäljning av giftiga produkter ser AGA till att kunna tillhandahålla mindre skadliga 
alternativ till dessa i de fall sådana finns.  

6.3.8 Skälighetsregeln 

Verksamheten avser uppfylla hänsynsreglerna så långt det är rimligt. De mängder av gaser som 
släpps över tak, framgår av avsnitt 4.4. Möjlighet att rena en viss mängd av dessa utsläpp finns 
säkert med exempelvis olika typer av filterrening. Dock är det oskäligt att detta ska krävas om 
miljövinsten är liten i förhållande till investeringen, vilket anses vara fallet med de mängder som 
släpps ut från denna verksamhet.  

6.3.9 Ansvar att avhjälpa skador 

I det fall en skada skulle inträffa på miljön ansvarar AGA för att den avhjälps. I ledningssystemet 
finns beskrivet hur eventuella olyckor och tillbud avseende säkerhet och miljö ska rapporteras 
och undersökas. Detta ger möjlighet att dra lärdomar, som kan hjälpa till att förbättra 
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verksamheten. För att begränsa miljöpåverkan beskrivs det i kvalitetsledningssystemet också hur 
olycksfall, skador och miljöpåverkan kan minimeras bl.a. genom: 

• en aktiv säkerhets- och miljöverksamhet 
• god information och utbildning 
• efterlevnad av lagar, föreskrifter och arbetsinstruktioner  

Vid miljötillbud eller olycksfall beskriver ledningssystemet att alla medarbetare ansvarar för att 
anmäla dessa till närmaste chef. Högste chef informeras sedan omgående och fattar beslut om 
vilka risk- eller skadereducerande åtgärder, som skall vidtas, samt om vidare rapportering till 
myndighet ska göras. 

6.3.10 Stoppregeln 

En verksamhet får inte bedrivas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina 
levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller för att miljön försämras avsevärt, verksamheten 
bedöms inte utgöra någon sådan risk.  
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7 Skadeförebyggande åtgärder 

Nedan beskrivs ett antal åtgärder som vidtagits för att minska risken för att skador på miljön ska 
uppkomma till följd av verksamheten.  

7.1 Utsläpp till luft 

7.1.1 Specialgasfabriken 

För att minska utsläppen av farliga ämnen och starka växthusgaser skickas returer av flaskor 
innehållande dessa gaser i första hand tillbaka till leverantören där större kompetens finns för att 
ta hand om gaserna. Om flaskan är utgången och ska skrotas skickas den till SAKAB för 
destruktion. Rutiner för hanteringen av returflaskor innehållande farliga ämnen finns beskrivna i 
avsnitt 4.4.1.1. Den tömning som sker av flaskor fyllda på Specialgasfabriken ska ske på ett sådant 
sätt att ingen anställd ska utsättas för farliga halter enligt avsnitt 4.4.1.6.  

För att minska utsläppen av kvävemonoxid vid fyllning av paket innehållande produkten Mison 
Master (1,8 % kvävemonoxid i argon) fylls dessa utan att tömmas om resttrycket ligger mellan 5 
och 20 bar. Om trycket är över 20 töms paketet till 20 och om trycket är under 5 bar töms det 
helt. Detta gör att utsläppen av kvävemonoxid från ramperna minskar från ca 140 kg per år till ca 
50 kg. 

7.1.2 Gasol- och koldioxidfabriken 

Gasolflaskorna fylls utan att den restgasol som finns i flaskan töms. När en flaska som returnerats 
visat sig vara uttjänt måste dock restgasolen tömmas innan flaskan kan skrotas. Vid tömningen 
går gasolen tillbaka till gasoltanken för att inte gå till spillo och släppas ut i miljön utan istället 
kunna fyllas i nya flaskor. 

7.1.3 Transporter 

AGA Gas AB jobbar med att försöka minska miljöpåverkan från transporter. De 
transportfirmor, som AGA kontrakterar, förbinder sig att utföra transporterna med inriktning 
mot att ständigt verka för förbättrad miljö bl.a. genom att aktivt arbeta för att sänka 
dieselförbrukningen vid transporter och aktivt verka för AGA Gas AB:s miljömål. Miljövänliga 
alternativ skall alltid väljas där så är ekonomiskt rimligt. Miljöprestandan mäts årligen genom att 
transportfirman årligen rapporterar uppgifter om: antal körda mil, antal liter förbrukad diesel, 
antal liter förbrukad olja och antal förbrukade däck för de fordon som nyttjats för AGA:s 
transporter.  

7.2 Flaskors förvaring 

Verksamhetens flaskor förvaras på så sätt att de inte ska riskera att skadas av de aktiviteter som 
sker inom verksamheten. Detta innebär bland annat att flaskor hålls borta från truckgångar och 
att flaskor, som används inom verksamheten säkras med kedjor så att de inte ska falla. Vid 
lagringen av flaskor står de i stålkorgar och säkras med spännband. Brandfarliga gaser ska enligt 
sprängämnesinspektionen (1998) förvaras så att ingen obehörig ska kunna komma åt dem. Detta 
gäller enligt kemikalieinspektionen (2002) även för tillståndspliktiga gaser, det vill säga sådana 
som klassas som mycket giftiga, giftiga eller frätande. Ett industristaket runt verksamheten ska 
göra så att verksamheten skyddas mot intrång av obehöriga. Åtkomsten till giftiga råvaror för 
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obehöriga försvåras dessutom ytterligare av det låsta giftgasförådet och låsta skåp i 
styckefyllningen och på labbet.  

7.3 Övrigt 

Även om tillståndsansökan inte gäller den flytt av specialgasfabriken som skett till Enköping 
under 2005 har detta gett ett par positiva sidoeffekter som är värda att nämna. Flytten har bland 
annat minskat transporter genom Stockholm och har således minskat trafikbelastningen i en stad 
där miljökvalitetsnormer för partiklar eller kväveoxider överskrids på vissa platser. Utöver detta 
minskar riskerna för att en eventuell olycka under transport av farlig gas sker i ett tätbefolkat 
område.  
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8 Förbättringar och alternativa lösningar 

Under detta kapitel diskuteras vad som vad som skulle kunna vara värt att undersöka vidare för 
att minska verksamhetens miljöbelastning och eventuella alternativ till de lösningar som idag 
finns. 

8.1 Utsläpp till luft 

8.1.1 Specialgasfabriken 

Vid styckefyllningen fylls en del gaser med stor växthuspåverkan, främst svavelhexafluorid men 
även ämnen som perfluorpropan. Eftersom produkterna, som fylls, oftast endast innehåller små 
mängder av dessa ämnen per flaska får spolningen av ledningen innan fyllning relativt stor 
betydelse. Att minska antalet spolningar från 3 till 1 skulle, med de antaganden som gjorts i den 
modell som används här, innebära att 79 gram perfluorpropan släpps ut istället för 101 g, vilket 
motsvarar en minskning av 190 kg CO2-ekvivalenter. För svavelhexafluorid skulle en minskning 
av utsläppen ske från 24 kg till 18,7 kg, detta motsvarar en minskning av ca 120 ton CO2-
ekvivalenter. Det skulle kunna vara av intresse att undersöka möjligheten att minska antalet 
spolningar för gaser med stor miljöpåverkan. Spolningarna görs dock för att säkerställa att inte 
annan gas än den som ska fyllas, finns kvar i ledningen och ett minskat antal spolningar får inte 
leda till en kvalitetsförsämring hos produkten. Förutom spolningarna skulle det kunna 
undersökas om mellanblandningar innehållande miljöfarliga gaser kan användas till tryck som är 
lägre än de 10 bar där mellanblandningen vanligen anses vara förbrukad.  

Att installera någon typ av filter vid tömningen av returer skulle kunna hjälpa till att minska 
utsläppen av gaser. Exempelvis skulle kolväten kunna renas med hjälp av ett aktivt kolfilter. 
Variationen av gaser skulle dock kräva att olika filter för olika gaser köptes in. Utsläppen från 
tömning av flaskreturer är också små (relativt utsläppen från verksamhetens transporter) och 
miljövinsten måste sättas i relation till storleken på de investeringar som skulle få göras.   

8.1.2 Gasol- och koldioxidfabriken 

Vid gasolfyllningen töms idag skrotflaskors innehåll tillbaka till tanken och de utsläpp som sker 
kommer från rörvolymer mellan flaskventilen och fyllningsslangen. Ett sätt att minska dessa 
utsläpp skulle kunna vara att installera någon typ av munstycke liknande de som finns vid 
bensinpumpar och som suger upp den gasol som pyser ut vid fyllningen. Utsläppen av gasol har 
dock uppskattats till ca 200 kg och det måste i så fall undersökas om miljövinsterna av en sådan 
investering skulle vara meningsfull i förhållande till kostnaden. 

8.1.3 Transporter 

Som framgår av kapitel 5 står transporterna för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan. 
Transporter med lastbil innebär flexibilitet och gör att transporter kan ske från fabrik direkt till 
kund var än de befinner sig och transporterna kan i princip ske vid vilken tid som helst på dygnet. 
I vissa fall är det bråttom att leverera produkterna och i fallet med flytande helium kokar 
produkten hela tiden och kunderna betalar för att få produkten snabbt levererad direkt dit där de 
befinner sig. I andra fall, som exempelvis de fasta transporter som varje vecka sker av gas till och 
från andra AGA-enheter i Sverige, skulle järnvägstransporter kunna vara ett alternativ. 
Exempelvis går det varje vecka transporter till AGA i Sandviken och Växjö. Enligt detaljplanen 
för Hagalund 1:1 där verksamheten är lokaliserad finns mark avsatt för att ansluta ett stickspår 
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från industriområdet om en järnvägsbro skulle byggas över E18. Ett sådant spår skulle underlätta 
nyttjandet av järnväg. För att göra nyttjandet av järnväg smidig krävs också att det skapas flexibla 
lösningar som underlättar vid lastning och lossning mellan lastbil och järnväg. 

Om det skulle visa sig möjligt skulle en ersättning av lastbilstransporter med järnvägstransporter 
helt klart kunna ge miljöfördelar. För att illustrera vilka vinster som kan göras har emissionerna 
för specialgasfabrikens transporter till AGA i Sandviken och Växjö skattats för både transport 
med tung lastbil och järnvägstransport med godståg. Resultatet syns i Tabell 13. Beräkningar har 
gjorts med samma sträckor och ingen hänsyn har tagits till transporter till och från järnvägsstation 
utan exemplet är bara tänkt som en illustration. I bilaga 10 finns antaganden bakom emissionerna 
från järnvägstransport beskrivna. 

Tabell 13. Skillnad i emissioner mellan transport med tung lastbil med släp och godståg för 
specialgasfabrikens transporter till AGA i Sandviken och Växjö. 

 CO2 NOx HC CO PM SO2 

Lastbil 120 ton 1,1 ton 61 kg 12 kg 16 kg 0,15 kg 
Tåg 8,0 kg 27 g 27 g  210 g 2,7 g 13 g 

8.1.3 El 

För att minska de utsläpp som uppstår från produktionen av den el som verksamheten förbrukar 
skulle en förnyelsebar el kunna köpas in. Detta innebär att de pengar man betalar för elen går till 
en producent som framställer el från förnyelsebara energikällor. El som räknas som Bra miljöval av 
naturskyddsföreningen är bland annat vattenkraft som byggts ut innan 1996, el från biobränsle 
samt vind- och solkraft. (Konsumentverket, 2005). I Tabell 14 syns hur utsläppen från 
produktion av verksamhetens el under ett år skulle kunna minska om vattenkraft köptes in istället 
för ospecificerad el av typen svensk elmix.  

Tabell 14. Jämförelse mellan utsläppen från produktionen av den el verksamheten förbrukar vid svensk 
elmix respektive 100 % vattenkraft 

  CO2 (kg) NOx (kg) SO2 (kg) CO (kg) Stoft (kg) HC (kg) 

Svensk elmix 34000 100 50 32 8 10 
100 % vattenkraft 0,09 0,0003 0,0001 0,002 0,00004 0,0003 
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Bilaga 1. Levererade mängder gas från 
specialgasfabriken och deras 
klassificering 

I Tabell 1 visas levererade mängder från Specialgasfabriken under 2004 och hur ämnena 
klassificeras. Klassificeringarna har gjorts enligt KIFS 2001:3 (omtryck av KIFS 1994:12) 
ändrad KIFS 2002:3 och KIFS 2004:7) eller, i de fall sådan klassificering saknas, 
klassificering föreslagen av gasindustrin. Klassificeringarna för de olika ämnena finns 
också i säkerhetsdatablad på www.aga.se eller databasen Klassificeringslistan på 
kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se. Klassificeringen innebär att riskfraser för 
ämnet presenteras i kategorier. Betydelsen av riskfraserna och kategorierna finns i 
beskriven i Tabell 2 och Tabell 3. 

Tabell 1. Levererade mängder från specialgasfabriken 2004 (även gaser som inte fylls på fabriken utan endast 
köps in och distribueras är inkluderade). 

Ämne Levererad 
mängd 
2004 (kg) 

Klassificering 

Argon 128 577 -- 
Nitrogen 56 704 -- 
Helium 36 042 -- 
Oxygen 15 319 O; R8 
Kolmonoxid 14 667 F+; R12 Repr1; R61 T; R23 R48/23 
Koldioxid 13 363 -- 
Svaveldioxid 2 427 T; R23 C; R34 
Kvävemonoxid 1 984 O;R8 T+; R26 C;R34 
Etylenoxid 1 501 F+; R12 Canc2; R45 Mut2; R46 T; R23 Xi; R36/37/38 
Metan 1 496 F+; R12 
Lustgas 1 036 O; R8 
Svavelhexafluorid 880 -- 
Svavelväte 802 F+; R12 T+; R26 N; R50 
Klorväte 563 C; R34 Xi; R37 
Dimetyleter 296 F+; R12 
Klor 286 T; R23  Xi; R36/37/38  N; R50 
Hydrogen 247 F+; R12 
Xenon 261 -- 
Butan-n 168 F+; R12 
Eten 152 F+; R12 
Bortrifluorid 144 R14 T+; R26 C; R35 
Ammoniak 141 R10 T; R23 C; R34 N; R50 
Krypton 139 -- 
R14 131 -- 
Propan 125 F+; R12 
Syntetisk luft 119 -- 
Arsin 69 F+; R12 T+; R26 Xn; R48/20 N; R50-53 
Buten-iso 69 F+; R12 
Diklorsilan 50 F+; R12 T; R23 Xi;R34 
Butan-iso 43 F+; R12 
Bortriklorid 40 R14 T+; R26/28 C; R34 
Etan 26 F+; R12 
Propen 24 F+; R12 
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Ämne Levererad 
mängd 
2004 (kg) 

Klassificering 

Desfluran 24 R10 
Fosfin 20 F+;R12/17 T+;R26 
Kväveoxider 16 +; R26 C; R34 
Kvävedioxid 13 +; R26 C; R34 
R23 11 -- 
Kiseltetraklorid 10 R14 Xi; R36/37/38 
Neon 9 -- 
Perfluorpentan 7 Xi;R36/37/38 
Perfluorhexan 6 Xi;R36 R37 R38 
Perfluorcyklobutan 6 -- 
Buten-1 5 F+; R12 
Perfluorbutan 5 -- 
Silan 5 F+;R12/17  
Fluorväte 4 T+; R26/27/28  C; R35 
Acetylen 3 R5 R6 F+; R12  
Karbonylsulfid 2 T+;R12  F;R23 
Fluor <1 R7 T+; R26 C; R35 
Perfluorpropan <1 -- 
Dimetylsulfid <1 F+; R11 Xn;R20 Xi;R36/38 
Pentan-ISO <1 F+; R12 Xn; R65 R66 R67 N; R51-53 
Fosforpentafluorid <1 T+;R26 C;R35 
Cyklopropan <1 F+; R12 
Etanol <1 F; R11 
Acetaldehyd <1 F+; R12 Canc3; R40 Xi; R36/37  
Pentan-N <1 F+; R12 Xn; R65 R66 R67 N; R51-53 
Enfluran <1 R42 
Deuterium <1 F+; R12 
Cyklopentan <1 F; R11 R52-53 
Bensen <1 F; R11 Canc1; R45 T; R48/23/24/25  
Metanol <1 F; R11 T; R23/24/25-39/23/24/25 
Propyn <1 F+; R12 
Hexan-N <1 F+ R12 R20 R37/38 R41 
Toluen <1 F; R11 Xn; R20 
Metylmerkaptan <1 F+; R12 Xn; R20 N; R50-53 
Dimetyldisulfid <1 R11 R20 R36/38 
Buten-2-CIS <1 F+; R12 
Buten-2-TRANS <1 F+; R12 
Etylklorid <1 F+; R12 Canc3; R40 R52-53 
H2O <1 -- 
Butadien-1,3 <1 F+; R12 Canc1; R45 Mut2; R46 
Metylklorid <1 F+; R12 Canc3; R40 Xn; R48/20 
Mesitylen <1 R10 Xi; R37 N; R51-53 
Dikloreten <1 F+; R12 Xn; R20-68 
Xylen-ORTO <1 R10 Xn; R20/21 Xi; R38 
Xylen-ORTO <1 R10 Xn; R20/21 Xi; R39 
Cyklohexan <1 F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R50-53 
Metakrylnitril <1 F; R11 T; R23/24/25 R43 N; R51-53 
Akrylnitril <1 F; R11 Canc2; R45 T; R23/24/25 Xi; R37/38-41 R43 N; R51-53 
Totalt 278 035  

Klassificeringen har gjorts enligt kategorierna i Tabell 2. 
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Tabell 2. Klassificeringens olika kategorier 

Klassificeringskategori Betydelse 
E Explosivt 
F+ Extremt brandfarligt 
F Mycket brandfarligt 
O Oxiderande 
T+ Mycket giftig 
T Giftig 
Xn Hälsoskadlig 
C Frätande 
Xi Irriterande 
R 42 och/eller R 43 Allergiframkallande: 
Canc1, Canc2 eller Canc3 Cancerframkallande (kategori 1, 2 eller 3) 
Mut1, Mut2 eller Mut3 Mutagen: 
Repr1, Repr2 eller Repr3 Reproduktionstoxisk (kategori 1, 2 eller 3) 
V Måttligt hälsoskadlig: 
N eller R 52 och/eller R 53 Miljöfarlig: 

I Tabell 3 nedan visas de enkla respektive de sammansatta riskfrasernas betydelse 

Tabell 3. Riskfrasernas betydelse 

Riskfras Betydelse 
R 1  Explosivt vid torrt tillstånd 
R 2  Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan 

antändningsorsak 
R 3  Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan 

antändningsorsak  
R 4  Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar 
R 5 Explosivt vid uppvärmning 
R 6  Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft 
R 7  Kan orsaka brand 

R 8 Kontakt med brännbart material kan orsaka brand 
R 9 Explosivt vid blandning med brännbart material 
R 10  Brandfarligt 
R 11  Mycket brandfarligt 
R 12 Extremt brandfarligt 
R 14  Reagerar häftigt med vatten 
R 15 Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser 
R 16 Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen 
R 17  Självantänder i luft 
R 18 Vid användning kan brännbara/explosiva ång – luft-

blandningar bildas 
R 19 Kan bilda explosiva peroxider 
R 20  Farligt vid inandning 
R 21  Farligt vid hudkontakt 
R 22  Farligt vid förtäring 
R 23  Giftigt vid inandning 
R 24 Giftigt vid hudkontakt 
R 25 Giftigt vid förtäring 
R 26  Mycket giftigt vid inandning 
R 27  Mycket giftigt vid hudkontakt 
R 28  Mycket giftigt vid förtäring 
R 29  Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten 
R 30  Kan bli mycket brandfarligt vid användning 
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Riskfras Betydelse 
R 31  Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra 
R 32  Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra 
R 33  Kan ansamlas i kroppen och ge skador 
R 34  Frätande 
R 35  Starkt frätande 
R 36  Irriterar ögonen 
R 37  Irriterar andningsorganen 
R 38 Irriterar huden 
R 39 Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador 
R 40  Möjlig risk för bestående hälsoskador 
R 41  Risk för allvarliga ögonskador 
R 42  Kan ge allergi vid inandning 
R 43  Kan ge allergi vid hudkontakt 
R 44  Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare 
R 45  Kan ge cancer 
R 46  Kan ge ärftliga genetiska skador 
R 48 Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering 
R 49 Kan ge cancer vid inandning 
R 50  Mycket giftigt för vattenorganismer 
R 51  Giftig för vattenorganismer 
R 52  Skadligt för vattenorganismer 
R 53  Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 
R 54 Giftigt för växter 
R 55 Giftigt för djur 
R 56  Giftigt för markorganismer 
R 57  Giftigt för bin 
R 58 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön 
R 59  Farligt för ozonskiktet 
R 60  Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga 
R 61  Kan ge fosterskador 
R 62  Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga 
R 63  Möjlig risk för fosterskador 
R 64  Kan skada spädbarn under amningsperioden 
R 65  Farligt: kan ge lungskador vid förtäring 
R 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor 
R 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad 
R 322  Kan vara farligt vid förtäring 
R 340  Viss risk för cancer kan inte uteslutas efter ofta upprepad 

exponering 
R 14/15  Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga 

gaser bildas 
R 15/29  Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt 

med vatten 
R 20/21  Farligt vid inandning och hudkontakt 
R 20/22 Farligt vid inandning och förtäring 
R 20/21/22  Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring 
R 21/22  Farligt vid hudkontakt och förtäring 
R 23/24  Giftigt vid inandning och hudkontakt 
R 23/25  Giftigt vid inandning och förtäring 
R 23/24/25  Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring 
R 24/25  Giftigt vid hudkontakt och förtäring 
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Riskfras Betydelse 
R 26/27  Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt 
R 26/28  Mycket giftigt vid inandning och förtäring 
R 26/27/28  Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring 
R 27/28  Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring 
R 36/37  Irriterar ögonen och andningsorganen 
R 36/38  Irriterar ögonen och huden 
R 36/37/38  Irriterar ögonen, andningsorganen och huden 
R 37/38  Irriterar andningsorganen och huden 
R 39/23  Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador 

vid inandning 
R 39/24  Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador 

vid hudkontakt 
R 39/25  Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador 

vid förtäring 
R 39/23/24  Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador 

vid inandning och hudkontakt 
R 39/23/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador 

vid inandning och förtäring 
R 39/24/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador 

vid hudkontakt och förtäring 
R 39/23/24/25  Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador 

vid inandning, hudkontakt och förtäring 
R 39/27  Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående 

hälsoskador vid hudkontakt 
R 39/28  Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående 

hälsoskador vid förtäring 
R 39/26/27  Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående 

hälsoskador vid inandning och hudkontakt 
R 39/26/28  Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående 

hälsoskador vid inandning och förtäring 
R 39/27/28  Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående 

hälsoskador vid hudkontakt och förtäring 
R 39/26/27/28  Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående 

hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring 
R 40/20  Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid 

inandning 
R 40/21 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid 

hudkontakt 
R 40/22 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring
R 40/20/21  Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid 

inandning och hudkontakt  
R 40/20/22 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid 

inandning och förtäring 
R 40/21/22  Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid 

hudkontakt och förtäring 
R 40/20/21/22  Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid 

inandning, hudkontakt och förtäring 
R 42/43  Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt 
R 48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig 

exponering genom inandning 
R 48/21  Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig 

exponering genom hudkontakt 
R 48/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig 

exponering genom förtäring  
R 48/20/21  Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig 

exponering genom inandning och hudkontakt 
R 48/20/22  Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig 

exponering genom inandning och förtäring 
R 48/21/22  Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig 

exponering genom hudkontakt och förtäring 
R 48/20/21/22  Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig 

exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring 
R 48/23  Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig 

exponering genom inandning 
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Riskfras Betydelse 
R 48/24  Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig 

exponering genom hudkontakt 
R 48/25 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig 

exponering genom förtäring 
R 48/23/24  Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig 

exponering genom inandning och hudkontakt 
R 48/23/25  Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig 

exponering genom inandning och förtäring 
R 48/24/25  Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig 

exponering genom hudkontakt och förtäring 
R 48/23/24/25  Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig 

exponering genom inandning, 
R 50/53 Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön 
R 51/53  Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön 
R 52/53 Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön 



 49

Bilaga 2. Verksamhetens lokalisering 

Verksamheten är lokaliserad vid kartans röda kryss ca 3,5 km öster om Enköpings 
centrum. 

 

Figur 1. Karta över Enköping. Verksamheten lokalisering utmärkt med rött kryss. 
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Bilaga 3. Situationsplan Hagalund 1:5 

 

Figur 2. Situationsplan Hagalund 1:5 
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Bilaga 4. Flasklager specialgasfabriken 

Tabell 4 visar flasklagret på specialgasfabriken. Flaskstorlek anges oftast sist i 
benämningen. $$ eller ** innebär att gasen köps in externt. 

Tabell 4. Flasklager specialgasfabriken. 

Benämning Antal 

0,3%C2H2/0,3%CH4/0,3%CO/21%O2 3 
0,3%C2H2/0,3%CH4/0,3%CO/21%O2 24 
0,3%CO/10%He/21%O2/N2 3 
0,5%O2/N2 3 
1%H2/Ar/50 instarg 12 
1%H2/N2 2 
1%Iso-C4H10/2,5%CO2/Ar 3 
1%N2/He 4 
1%O2/N2 36 
1,3ppmH2S/CO2 R1/farmakopeen** 1 
1,8%N2/10%HE/AR 6 
10%CH4/Ar/20 instarg 2 
10%CH4/Ar/50 instarg 12 
10%H2/10%CO2/N2/50 bioreduce 6 
10%He/SYNT.LUFT 1 
15%PH3/H2/LBX CYL** 2 
150ppmC2H5OH/N2 (Palmenco) 24 
1800ppmNO/N2/10 auto 1 
180ppmNOX/N2 2 
180ppmNOX/N2 4 
180ppmSO2/N2 4 
2%H2/Ar/10X50 instarg 4 
2%H2/Ar/50 instarg 24 
2%H2/N2 5 
2,5%CH4/S.L/1 conex 12 
2000ppmC3H8/3,5%CO/14%CO2carem 6 
275ppmNO/1,8%N2/30%He/Ar 1 
275ppmNO/1,8%N2/30%He/Ar 3 
3,5%CO/14%CO2/0,2%C3H8/N2/5Ack 12 
300ppmCO2/N2O R/farmakopeen ** 1 
4,5%C2H4/N2 0 
40%H2/He/50 chrocar 12 
450ppmCO/9%O2/15%CO2/N2 2 
450ppmNO/N2/20 monair 2 
450ppmNOX/N2 4 
450ppmSO2/N2 2 
450ppmSO2/N2/10 monair 2 
5%CH4/Ar/50 instarg 6 
5%CO2/20%O2/N2 3 
5%CO2/20,9%O2/N2/50 bioair 12 
5%CO2/5%O2/N2 6 
5%CO2/5%O2/N2 12 
5%CO2/N2/50 bionert 6 
5%CO2/O2/10 bioxide 4 
5%CO2/O2/20 bioxide 12 
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Benämning Antal 

5%CO2/O2/50 bioxide 12 
5%CO2/Synt.luft  Karboluft 3 
5%CO2/Synt.luft  Karboluft 6 
5%H2/Ar/50 instarg 12 
50%Ar/N2/80 Argonit 0 
8%O2/N2 3 
8ppmO2/CO2 6 
90%C2H4O/CO2/57,5kg ** 14 
90ppmNOX/N2 2 
9ppmNH3/N2 Nitim ** 5 
AMMONIAK-5.0/20 (SÄK.VENTIL) 0 
Arsin 5.5 Phoenix  Säk-Vent ** 2 
ARSIN-5.5 PHOENIX (ej säkvent) 8 
ARSIN-5.5/10 (säkerhetsventil) 2 
AUTO 10 40%H2/HE (bränngas) 12 
AUTO 1C 900ppmNO/N2 3 
AUTO 4C 13,5%CO2/N2/50 2 
AUTO 8B 60ppmC3H8/SYNT.LUFT 2 
Auto Em.Synt.luft 5.5/50 6 
Chem.Dimetyleter 2.8/79 ** 1 
Chem.Eten 2.5/50** 6 
Chem.Helium 4.6/10 12 
Chem.Helium 4.6/10x50 1 
Chem.Helium 4.6/12x50 3 
Chem.Helium 4.6/20 6 
Chem.Helium 4.6/50 12 
Chem.Iso-Butan 2.5/50 2 
Chem.Iso-Buten 2.0/50 2 
Chem.Klor 2.8/10 ** 2 
Chem.Klor 2.8/3** 3 
Chem.Klorväte 2.0/10** 2 
Chem.Kolmonoxid 2.0/12x50 $$ 12 
Chem.Kolmonoxid 2.0/20 $$ 24 
Chem.Kolmonoxid 2.0/40 24 
Chem.Kolmonoxid 2.0/50 $* 24 
Chem.Metan 2.5/50 *$ 12 
Chem.N-Butan 2.5/10 3 
Chem.N-Butan 2.5/50** 2 
Chem.Oxygen 3.5/12x50 11 
Chem.Oxygen 3.5/50 24 
Chem.Propan 2.5/50 ** 2 
Chem.Propen 2.5/50** 2 
Chem.Svaveldioxid 3.8/10 12 
Chem.Svaveldioxid 3.8/2,5 $$ 4 
Chem.Svaveldioxid 3.8/20 2 
Chem.Svaveldioxid 3.8/50 12 
Chem.Svavelhexafluorid 3.0/2,5 3 
Chem.Svavelhexafluorid3.0/20$$ 12 
Chem.Svavelhexafluorid3.0/50** 10 
Chem.Svavelväte 1.8/10** 3 
Chem.Svavelväte 1.8/5** 4 
Chem.Svavelväte 1.8/50** 4 
Det.Ammoniak 3.6/1 $$ 2 
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Benämning Antal 

Det.Ammoniak 3.6/50** 36 
Det.Helium 5.0/10 12 
Det.Helium 5.0/10x50 2 
Det.Helium 5.0/20 6 
Det.Helium 5.0/50 24 
Det.Metan 4.0/50 *$ 12 
Det.Nitrogen 5.5/20 12 
Det.Nitrogen 5.5/50 12 
FOSFIN 5.5 PHOENIX (säker.vent) 1 
FOSFIN 5.8 Säk-Vent  ** 2 
G 20 Metan/50 3 
G 31 Propan/50** 2 
HELIUM-1.8/10 (Ballonghelium) 48 
HELIUM-1.8/12X50 (Ballonghelium) 1 
HELIUM-1.8/2,5 (Ballonghelium) 72 
HELIUM-1.8/20 (Ballonghelium) 72 
HELIUM-1.8/50 (Ballonghelium) 72 
HELIUM-2.0/50 för dykning 6 
HELIUM-5.6/P12X50 WESTINGHOUSE 2 
ICP Argon 5.0/50 48 
ICP.Argon  5.0/20 12 
ICP.Argon 5.0/10x50 4 
ICP.Argon 5.0/12x50 4 
Instr.Argon 5.0/1 3 
Instr.Argon 5.0/10 6 
Instr.Argon 5.0/20 12 
Instr.Argon 5.0/5 12 
Instr.Argon 5.0/50 60 
Instr.Helium 4.6/1 1 
Instr.Helium 4.6/10 12 
Instr.Helium 4.6/10x50 2 
Instr.Helium 4.6/12x50 8 
Instr.Helium 4.6/20 12 
Instr.Helium 4.6/5 12 
Instr.Helium 4.6/50 60 
Instr.Koldioxid 4.5/10 12 
Instr.Koldioxid 4.5/20 $$ 12 
Instr.Koldioxid 4.5/5 1 
Instr.Koldioxid 4.5/50 $$ 48 
Instr.Kolmonoxid 3.7/10 6 
Instr.Kolmonoxid 3.7/12x50** 6 
Instr.Kolmonoxid 3.7/50 24 
Instr.Metan 3.5/50 *$ 12 
Instr.N-Butan 3.5/50 2 
Instr.Nitrogen 5.0/1 1 
Instr.Nitrogen 5.0/10 12 
Instr.Nitrogen 5.0/12x50 10 
Instr.Nitrogen 5.0/20 24 
Instr.Nitrogen 5.0/5 12 
Instr.Nitrogen 5.0/50 48 
Instr.Oxygen 5.0/10  $$ 4 
Instr.Oxygen 5.0/20 $$ 12 
Instr.Oxygen 5.0/50 $$ 48 
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Benämning Antal 

Instr.Oxygen 5.0/P12x50** 2 
Instr.Synt.luft 10x50 1 
Instr.Synt.luft 5.0/12X50 2 
Instr.Synt.luft 5.0/20 12 
Instr.Synt.luft 5.0/50 36 
KLOR 5,0 ERICOMP BOC-nr 291185 2 
KLOR-2.8/LB 3 
KLORVÄTE-5.0/10 1 
Koldioxid 4.0/50 Coleman 24 
KOLDIOXID-4.8/20 $$ 12 
KOLDIOXID-4.8/20 $$ (med dykrör) 12 
KOLDIOXID-4.8/50$$ (med dykrör) 6 
KVÄVEMONOXID-2.0/12x50** 4 
Lab.Argon 5.7/10 6 
Lab.Argon 5.7/12x50 2 
Lab.Argon 5.7/20 12 
Lab.Argon 5.7/5 6 
Lab.Argon 5.7/50 24 
Lab.Helium 5.6/10 12 
Lab.Helium 5.6/20 12 
Lab.Helium 5.6/50 48 
Lab.Hydrogen 5.7/10x50 3 
Lab.Hydrogen 5.7/12x50 3 
Lab.Hydrogen 5.7/50 2 
LASER HELIUM 4.6 P10X50 3 
LASER HELIUM 4.6 P12X50 8 
LASER HELIUM 4.6, 20L 6 
LASER HELIUM 4.6, 50L 72 
LASER KOLDIOXID 4.5, 20L 12 
LASER KOLDIOXID 4.5, 50L 60 
LASER NITROGEN 5.0, 20L 6 
LASER NITROGEN 5.0, 50L 36 
LASERMIX 201, 50L 12 
LASERMIX 302 50L 12 
LASERMIX 320 50L 12 
LASERMIX 321 50L 12 
LASERMIX 324 50L 12 
LASERMIX 690, 10L, M ANALYS 2 
MISON MASTER 1,8% NO 12 
MISON MASTER 1,8% NO 12 
MO1/1,4kgDMS/33,6kgCO2/50/kond 6 
Mon.Zero Synt.luft 4.0/12x50 2 
Mon.Zero Synt.luft 4.0/20 12 
Mon.Zero Synt.luft 4.0/50 48 
N2 NOLLGAS/50 med. kontr 3 
NMR.Helium/LHe 100l 10 
NMR.Helium/LHe 250l 10 
NMR.Helium/LHe 30l 10 
NMR.Helium/LHe 60l 10 
Oxygen, Aviator 12 
PROPAN-1.6/P45Instrumentpropan 2 
R14-4.5/20 1 
R14-4.5/50 1 



 57

Benämning Antal 

Sci.Argon 6.0/10 24 
Sci.Argon 6.0/20 12 
Sci.Argon 6.0/50 36 
Sci.Etan 4.5/50 1 
Sci.Helium 6.0/10 12 
Sci.Helium 6.0/20 12 
Sci.Helium 6.0/50 72 
Sci.Hydrogen 6.0/50 $$ 2 
Sci.Iso-Butan 3.5/50 2 
Sci.Klorväte 4.5/3** 3 
Sci.Klorväte 4.5/50** 4 
Sci.Koldioxid 5.2/10 $$ 12 
Sci.Koldioxid 5.2/20 $$ 12 
Sci.Koldioxid 5.2/50 $$ 12 
Sci.Kolmonoxid 4.7/50 ** 4 
Sci.Krypton 5.0/50 (10000 lit) 12 
Sci.Lustgas 4.8/50** 6 
Sci.Metan 5.5/10 3 
Sci.Metan 5.5/50 *$ 12 
Sci.N-Butan 3.5/50 2 
Sci.Nitrogen 6.0/10 12 
Sci.Nitrogen 6.0/20 12 
Sci.Nitrogen 6.0/50 24 
Sci.Oxygen 6.0/ 12x50 $$ 4 
Sci.Oxygen 6.0/50** 12 
Sci.Propan 3.5/50 ** 2 
Sci.Svaveldioxid 3.8/1 4 
Sci.Svaveldioxid 3.8/10 ** 3 
Sci.Synt.luft 5.5/20 2 
Sci.Synt.luft 5.5/50 ** 12 
SFE CO2 5.2/10 6%He+dykrör $$ 3 
SFE He Koldioxid5.2/50$$dykrör 3 
SFE Koldioxid 5.2/50 dykrör $$ 12 
SVAVELVÄTE-2.8/50 2 
Trace Ph Carbon dioxide/12x50 6 
Trace Ph Carbon dioxide/50 24 
Trace Ph Nitrogen/20 12 
Trace Ph Nitrogen/50 18 
Trace Ph Oxygen/12x50 4 
Trace Ph Oxygen/50 12 
Trace Ph Synthetic Air/50 18 
Trace Ph.Eur Nitrogen 5.0/20 6 
Trace Ph.Eur Nitrogen 5.0/50 6 
Trace Ph.Eur Nitrogen5.0/10x50 2 
Trace Ph.Eur Nitrogen5.0/12x50 2 
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Bilaga 5. Vätskeråvaror 

Råvaror i vätskeform för styckefyllningen vid specialgasfabriken syns i Tabell 5. 

Tabell 5. Vätskeråvaror på specialgasfabriken 

Kemikalie: Storlek 
[ml] 

Mängd [g] 

Acetaldehyd 500 390 
Aceton 1000 790 
Acetonitril 1000 780 
Bensen 1000 880 
Butanol (1-) 1000 810 
Butanon (2-) 500 395 
Butanthiol (1-) 100 84 
Cyclopentan 100 75 
Cyklohexan 3000 2340 
Cyklohexen 500 405 
Dietyleter 1000 710 
Dietyleter 1000 710 
Dikloretylen (1,1-) 1000 1210 
Dimetyldisulfid 250 212,5 
Dimetylsulfid 250 265 
Efrane (Enfluran) 250 380 
Etanol 1000 790 
Etantiol 250 210 
Eter (dietyleter) 1000 710 
Etylacetat 1000 900 
Etylklorid (Kloroetan) 100 92 
Glycerol 1000 1270 
Halotane  250 515 
Heptan (n-) 1000 680 
Hexen (1-) 350 234,5 
Iso- Fluran  250 362,5 
Koldisulfid 1000 1260 
Mesitylen (Trimetylbensen) 1000 870 
Metakrylnitril 500 400 
Metanol 100 79 
Metylacetat 1000 930 
Metylbutan (2-) (Isopentan) 2000 1220 
Metylenklorid (Diklormetan) 1000 1320 
Metylformiat 1000 970 
n-Pentan 2000 1260 
Pinen 500 430 
Propanol (-iso) (2-propanol) 1000 790 
Propanthiol (1-) 250 210 
Styren  1000 840 
Styrol 1000 910 
Suprane (Desfluran) 240 360 
Tetrahydrotiofen 250 250 
Tetraklormetan 1000 1630 
Toluen 1000 870 



 60

Xylen (meta-) 5 4,3 
Xylen (orto-) 5 4,3 
Xylen (para-) 5 4,3 
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Bilaga 6. Underhållskemikalier 

6.1 Gasol- och koldioxidfabriken 

Tabell 6. Underhållskemikalier på gasol- och koldioxidfabriken. Ungefär samma mängder som omsätts hålls i 
lager 

Kemikalie  Årsförbrukning

Acetylen  20 kg 
Oxygen  20 kg 
Mison 25  40 kg 
Nitrogen  100 kg 
Grönsåpa  1000 l 
Staticide  23 l 
TL 4 läckspray 36 l 
Tändvätska   1 l 
MCC 2000  15 l 
Industri cleaner 15 l 
Industritvät extra 15 l 
Autoshampo  25 l 
Truck cleaner  10 l 
Fönsterputs  10 l 
Spolarvätska  20 l 
SH Spolarvätska 25 l 
Motorolja  20 l 
Glykol  20 l 
Smörjfett Super EP2 18 kg 
Energol GR-XP222 20 l 
Mobilgear 630  20 l 
Bartran (Enorgol) 32 10 l 
Cube oil  10 l 
Matrix EP2 Tub 2 st 
2-taktsolja  1 l 
Dry film Amasol 9200 400 mg 
OKS 1110  5 g 
Industri silicone 400 ml 
Remspray  400 ml 
Beacon 2  5 ml 
Skärväska  100 ml 
Loctite 577  5 ml 
5-56  2 l 
Svetsspray  100 ml 
Fluid Force Red 2000 4 l 
Spillolja  20 l 
Div sprayburkar  
Div färgburkar  20 l 
Lacknafta  20 l 
Hard hat  3 l 
Ice melt  30 l 
Väck med snö och is 125 kg 
Grumme tvättsåpa 25 l 
Sköljmedel  20 l 
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Kemikalie  Årsförbrukning

Dimax tabs  200 st 
Yes maskindisk 200 st 
Stentvål special 10 l 
Allrent E  5 l 
Sani Ami+  5 l 
Sani kalkrent extra 5 l 
Virex Clorrent  5 l 
Industrirent  5 l 

6.2 Specialgasfabriken 

Tabell 7. Underhållskemikalier specialgasfabriken 

Typ av lösningsmedel Mängd Omsatt mängd [liter/år] 

Aceton 1.5 L 3 
Lacknafta 0.3 L 1 
Rödsprit 1,5 L 5 
Skärvätska (vattenspädbar) 6.0 L 2 
Tramos rengöring 5 L 30 
Målar-/ grundfärg 10 L 1 
Smörjfett 3 kg 2 
Smörjoljor 100 L 300 
Högblank lackfärg 20-25 L 20 
Lacknafta 5 L 5 
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Bilaga 7. Farliga ämnen inom 
verksamheten 
Tabell 8. Farliga ämnen enligt bilagan till förordning SFS 1999:382.  

 Ämne Kategori Mängd (ton) 

1) Farliga ämnen Propan (i tank) Brandfarlig 75 
 Propan (i flasklager) Brandfarlig 95 
 Diesel Brandfarlig 4,5 
 Oxygen  Oxiderande 32,5 
    
2) Särskilda kategorier Mycket giftiga   0,421 
    
 Giftiga   5,66 
    
 Oxiderande  0,41 
    
 Brandfarlig   1,00 
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Bilaga 8. Förvaringen vid gasol- och 
koldoxidfabriken 

 

Figur 3. Förvaring vid gasol- och koldioxidfabriken. 

1. Gasolflaskor till fyllning 
2. Koldioxidflaskor till fyllning
3. Gasoltank 
4. Koldioxidtank 
5. Fulla gasolflaskor 
6. Fulla koldioxidflaskor 
7. Tomma gasolflaskor 
8. Fulla och tomma gasol-

paket/Maxiflaskor (190kg-
flaskor) 

9. Revisionsflaskor 
10. Dieseltank 
11. Färdiga lass till lastbil 
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Bilaga 9. Lagerplatser för farliga ämnen 
på specialgasfabriken 

 

 

Figur 4. Förvaringen vid specialgasfabriken 
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10.1 Bakgrund till transporter i MKB 

IVL (2003) beskriver i sin rapport, ”Beskrivning av transporters miljöpåverkan i en MKB 
för industrier och energianläggningar”, att alla emissioner från transporterna om möjligt 
bör tas med, men särskilt de som det finns miljökvalitetsnormer uppställda för; 
kväveoxider, partiklar, kolväten, koldioxid, kolmonoxid och svaveldioxid. De transporter 
som bör inkluderas enligt dem är interna transporter i form av arbetsmaskiner och 
truckar, samt externa transporter i form av leveranser av råvara till anläggningen samt 
produkter och avfall ut från anläggningen. I vissa fall kan tjänsteresor inkluderas i 
transporterna men dessa är enligt IVL ofta obetydliga för en tillverkningsindustri. 
Personalens resor till och från arbetet kan i vissa fall vara av betydelse, främst då 
verksamheten har många anställda och kollektivtrafiken är dålig. 

IVL (2003) anser att utsläpp trantransporter bör beskrivas ur ett lokalt-, nationellt- och ett 
globalt perspektiv. I det lokala perspektivet beskrivs den påverkan som transporterna kan 
ge i anläggningens närhet i form av utsläpp eller buller. Enligt IVL (2003) ger ofta 
transporterna inte någon betydande lokal påverkan och behöver i många fall inte 
beskrivas i detalj i MKB:n. Det kan dock bli aktuellt i de fall där transporterna är mycket 
omfattande och luftkvaliteten i området är så dålig att miljökvalitetsnormer riskerar att 
överskridas i närområdet. Eller i de fall där bullernivåerna är höga i området och bostäder, 
sjukhus, skolor m.m. finns i närheten. 

I det nationella perspektivet beskrivs transporternas utsläpp till luft inom Sveriges 
gränser. Beräkningarna bygger på leverans av råvaror till verksamheten från 
råvaruleverantör, samt leverans av produkt från verksamheten till första kund. 
Redovisningen av utsläpp inom landet ska kunna visa hur verksamheten påverkar de 
nationella miljömålen, samt de överenskommelser som gjorts inom ramen för luft- och 
klimatkonventioner. 

I det globala perspektivet beskrivs transporternas totala utsläpp till luft. Beräkningarna 
bygger på leverans av råvaror till verksamheten från råvaruleverantör, samt leverans av 
produkt från verksamheten till första kund, inom eller utom landet.  

IVL (2003) säger att den information som ges ska vara tillräcklig för att bedöma 
omfattningen av transporterna och deras miljöpåverkan. Oviktiga detaljer eller transporter 
som inte ger något nämnvärt bidrag ska inte behöva beskrivas, men bör nämnas. 
Avgränsningar för transporter görs enligt IVL (2003) lämpligen genom att transporten av 
råvaror från leverantör till från fabrik till första kund tas med.   

10.2 Bakgrund till emissionsskattningar 

För att skatta utsläppen från verksamhetens transporter används emissionsdata från 
Nätverket för transport och miljö (NTM, 2005). Utsläpp fås med hjälp av uppgifter om 
körda sträckor och transporterade mängder samt fordonsslag och motortyp. 
Transporterna sker med lastbilar av olika slag och i de fall transport sker till eller från 
utlandet i vissa fall färjetransporter. De fordonsklasser som NTM har som grund för sina 
beräkningar beskrivs i 
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Tabell 9. 
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Tabell 9. Fordonsklasser från NTM (2005) 

Fordonsklasser Totalvikt (ton) Nyttolast (ton) Cirkalängd (m) 
Paketbil, distributionstrafik 3,5 1,4 5,5 
Lätt lastbil, distributionstrafik 3,5-14 1,5-8,5 9 
Medeltung lastbil, regional trafik  14-24 8,5-14 10 
Tung lastbil med trailer, fjärrtrafik 40 26 18 
Tung lastbil med släp, fjärrtrafik 60 40 24 
    
 Fyllnadsgrad   
Färja (av typen Finlands-/Danmarksfärja  0,6   

Inom varje storleksklass avgörs utsläppen av vilken motortyp fordonet har. NTM har 
data för fem ålderskategorier av motorer, vilka motsvarar införandet av 
emissionsregleringar. Dessa är: äldre än 1990, 1990-1992 (Euro 0), 1993-1995 (Euro I), 
1996-2000 (Euro II) samt 2000 och senare (Euro 3) (NTM, 2005). För paketbil finns 
motoralternativen bensin och diesel. 

10.3 Transporter koldioxid 

10.3.1 Transportdata 

Transporten av fyllda koldioxidflaskor går från Enköping till olika kunder i Stockholm 
och till en AGA-enhet i Sandviken. Fordon, vikter och körda sträckor framgår av 
Tabell 10. Data kommer från 2004 är hämtat från den tidigare 
koldioxidfyllningsanläggningen i Älvsjö.  

Tabell 10.  Sammanställning av transporter av koldioxid från Enköping. 

Lokalisering Fordonstyp  Motortyp Vikt fulla flaskor (ton) Vikt tomma flaskor (ton) Sträcka enkel väg (km)
Stockholm Tung lastbil 

med släp 
Euro 2 1 000 500 70 

Sandviken Tung lastbil 
med släp 

Euro 3 1 100 550 134 

Leverans av koldioxidråvara från Stenungsund till gasol- och koldioxidfabriken sker med 
tung lastbil med släp enligt Tabell 11. 

Tabell 11.  Leverans av koldioxid till Enköping. 

Lokalisering Fordonstyp Motor Vikt (ton) Sträcka enkel väg (km) 

Stenungsund via Södertälje Tung lastbil m släp Euro3 600 586 

10.3.2 Emissionsdata  

Data för att beräkna emissioner från olika typer av lastbilar kommer från NTM (2005). I 
Tabell 12 anges de emissionsfaktorer som använts för koldioxidens olika transporter. 
Enheten är g/tkm, vilket ger utsläpp i gram per ton gods och transporterad km. 

Tabell 12. Emissionsdata för koldioxidtransporternas olika fordonstyper. 

Fordonstyp  Motortyp CO2 
(g/tkm) 

NOx 
(g/tkm) 

HC 
(g/tkm) 

CO 
(g/tkm) 

PM 
(g/tkm) 

SO2 
(g/tkm) 

Tung lastbil m. släp Euro 2 46 0,4 0,023 0,044 0,0061 5,70E-05 
Tung lastbil m. släp Euro 3 46 0,28 0,0223 0,04 0,0046 5,70E-05 
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Antaganden enligt Tabell 13 ligger bakom NTM:s (2005) framtagande av 
emissionsfaktorer för de olika fordonen. 

Tabell 13. Antaganden bakom framtagandet av emissionsfaktorer hos NTM (2005). 

Parameter Enhet Tung lastbil med 
trailer 

Tung lastbil med 
släp 

Totalvikt [ton] 40 60 
Lastförmåga Max [ton] 26 40 
Drivmedel, MK1 (hög förbrukning) [l/mil] 3,8 5,5 
            ”              (medelförbrukning) [l/mil] 3,5 4,9 
            ”              (låg förbrukning) [l/mil] 3,2 4,3 
Svavelhalt [ppm] 2 2 
Fyllnadsgrad [vikts- %] 70 % 70 % 

10.3.3 Emissioner 

Tabell 14 visar en sammanställning över emissionerna från koldioxidtransporterna.  

Tabell 14. Sammanställning över koldioxidtransporternas emissioner totalt 

Fordonstyp  CO2 (ton) NOx (kg) HC (kg) CO (kg) PM (kg) SO2 (g) 

Transport till kund 15 104 8 13 2 19 
Leverans av råvara 16 98 8 14 2 20 
Summa 31 202 16 28 3 39 

Tabell 15 visar en sammanställning över de transporter sker i Enköpings kommun genom 
att titta på de emissioner som uppstår inom en radie på 20 km från fabriken. 

Tabell 15. Sammanställning över koldioxidtransporternas emissioner i Enköpings kommun. 

Fordonstyp  CO2 (ton) NOx (kg) HC (kg) CO (kg) PM (kg) SO2 (g) 

Transport till kund 1,4 10,6 0,7 1,3 0,2 1,7 
Leverans av råvara 0,6 3,4 0,3 0,5 0,1 0,7 
Summa 2,0 14,0 1,0 1,7 0,2 2,4 

10.3.4 Metadata 

Data för koldioxidtransporterna kommer från transportansvarig i Sandviken och gäller år 
2004 för koldioxidfyllningsanläggning i AGA Älvsjö, eftersom verksamheten flyttades till 
Enköping 2005.  

Transportdata anger vilka och hur mycket av olika koldioxidprodukter som 
transporterats till kunder i Stockholmsområdet och till AGA i Sandviken, samt med 
vilka fordon. Avstånd till dessa platser har skattas med hjälp av Eniro (2005). 
Återtransporten av tomma flaskor antas gå tillbaka samma väg. Samma vägsträckor 
och den kända tomvikten plus en restmängd på 10 vikts-% koldioxid hos flaskorna 
antas. 

Emissionsfaktorer för de olika fordonen har hämtats från NTM (2005). NTM:s uppgifter 
rörande emissionsdata har tagits fram av en grupp tillverkare och transportföretag inom 
lastbilsområdet. NTM (2005) anser att uppgifterna kan ge en indikation om 
miljöpåverkan vid transport av en viss mängd gods en känd sträcka. Sammanställningen 
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avser förhållanden för lastbilstransporter inom Sverige och data utgör en sammanställning 
över nuläget.  

10.3.4.1 Datakvalitet 

Nedan beskrivs datakvaliteten som ligger till grund för emissionsskattningarna för 
koldioxidtransporterna. Beskrivningen innefattar fem olika indikatorer för 
kvalitetsbedömning och kommer från Weidema och Wesnaes (1997, refererad i Rydh, 
Lindahl & Tingström, 2002). Kategorierna är: pålitlighet, kompletthet, tidskorrelation, 
geografisk korrelation och teknisk korrelation. Varje kategori får kvaliteten bedömd på en 
skala ett till fem, ju lägre index, desto högre kvalitet. Innebörden av de olika kategorierna 
och kvalitetsindexen syns i Tabell 16. 

Tabell 16. Beskrivning av fem indikatorer för kvalitetsbedömning av data (Weidema & Wesnaes, 1997) 

Kategori   Kvalitetsindex   
 1 2 3 4 5 

Pålitlighet Verifierad data 
baserad på 
mätningar 

Verifierad data 
delvis baserad på 
antaganden eller 
icke verifierad 
data baserad på 
mätningar 

Icke verifierad data 
delvis baserad på 
antaganden 

Kvalificerad 
uppskattning 

Icke kvalificerad 
uppskattning 

Kompletthet Representativa 
data från 
tillräckligt många 
platser över en 
tidsperiod som 
jämnar ut 
normala 
fluktuationer 

Representativa 
data från några 
platser men för 
en adekvat 
tidsperiod 

Representativa data 
från adekvata platser 
men för kort 
tidsperiod 

Representativa 
data från ett fåtal 
platser och 
kortare perioder 
eller ofullständiga 
data från ett 
adekvat antal 
platser och 
tidsperioder 

Okänd 
representativitet 
eller ofullständiga 
data från ett fåtal 
platser och eller 
kortare perioder 

Tids 
korrelation 

Mindre än 3 års 
skillnad mot 
studien 

Mindre än 6 års 
skillnad mot 
studien 

Mindre än 10 års 
skillnad mot studien

Mindre än 15 års 
skillnad mot 
studien 

Ålder av data är 
okänd eller mer 
än 15 år 

Geografisk 
korrelation 

Data täcker 
området för 
studien 

Medeldata från ett 
större område 
som inkluderar 
studien 

Data från område 
med liknande 
produktions- 
förhållanden 

Data från område 
med nästan 
liknande 
produktions- 
förhållanden 

Data från okänt 
område eller med 
mycket olika 
produktions- 
förhållanden 

Teknisk 
korrelation 

Data från 
företag, 
processer och 
material som 
studerats 

Data från 
processer och 
material men från 
olika företag 

Data från processer 
och material men 
från olika andra 
process-teknologier 

Data från 
liknande material 
och processer 
men med samma 
process-teknologi 

Data från 
liknande material 
och processer 
men med annan 
process-teknologi

10.3.4.2 Transportdata 

I Tabell 17 presenteras en uppskattning av kvaliteten för transportdata. 

Tabell 17. Datakvaliteten för transportdata. 

Kategori Kvalitetsindex Kommentar 
Pålitlighet 2 Vissa uppskattningar av sträckor 

och vikter av tomma flaskor har 
gjorts. 

Kompletthet 1 Alla transporter som ingår i den 
avgränsning som gjorts är 
medtagna.  

Tidskorrelation 1 Data kommer från 2004. 
Geografisk korrelation 2 Data beskriver  transporter av 
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koldioxid som skett från Älvsjö. 
Teknisk korrelation 1 Innefattar data från AGA:s 

transporter. 

10.3.4.3 Emissionsdata 

I Tabell 18 presenteras en uppskattning av kvaliteten på emissionsdata från NTM (2005) 
som använts för beräkningarna. 

Tabell 18. Datakvaliteten hos emissionsdata. 

Kategori Kvalitetsindex Kommentar 
Pålitlighet 3 Emissioner skiljer sig mellan olika motorer och är beroende av 

faktorer som körstil och antaganden om lastutnyttjande. Uppgifter 
om emissioner är kopplade till fordonens bränsleförbrukning, dessa 
emissioner har tagits fram via simuleringar utförda av Volvo 
Lastvagnar och Scania, under 1997. Simuleringen baseras på 
certifieringsvärden för motorer och bränsleförbrukning under verklig 
drift för svenska förhållanden.  

Kompletthet 2 Bygger på emissionsmätningar av Volvo- och Scania-motorer från 
1997.  

Tidskorrelation 3 Data bygger på laboratoriemätningar från 1997. 
Geografisk korrelation 1 Data beskriver transporter i Sverige. 
Teknisk korrelation 2 Data är uppskattningar av emissioner från lastbilar med samma 

motortyp som agas transporter utförs med. 

10.4 Gasoltransporter 

10.4.1 Transportdata 

Transporten av fyllda gasolflaskor går från Enköping till olika lagerplater i Sverige. 
Fordon, vikter och körda sträckor framgår av Tabell 19. Data kommer från 2004. 

Tabell 19. Transport av gasol till lager. 

Lokalisering Fordonstyp Motortyp Vikt fulla 
flaskor (kg)

Vikt tomma 
flaskor (kg) 

Sträcka enkel 
väg (km) 

Studsvik Tung lastbil med släp Euro2 650 390 160 
Örebro  Tung lastbil med släp Euro2 1000 600 133 
Årsunda  Tung lastbil med släp Euro2 1300 780 120 
Sundsvall  Tung lastbil med släp Euro3 900 540 348 
Luleå  Tung lastbil med släp Euro3 1150 690 875 

Transporten av flaskor från lager till olika kunder sköts av två olika transportbolag 
enligt Tabell 20. En medelsträcka har uppskattats med hjälp av uppgift om antal körda 
kilometer totalt och transporterad mängd samt uppgifter från NTM (2005) angående 
fordonens maxlast och fyllnadsgrad. Enligt [1].  

medelsträcka = ((antal körda km / 2 ) / (transporterad vikt / (maxlast * fyllnadsgrad))   [1] 

Tabell 20. Transport av gasol från lager till kund. 

Transportbolag Fordonstyp  Motortyp Vikt fulla 
flaskor (kg) 

Vikt tomma 
flaskor (kg) 

Medelsträcka 
enkel väg (km) 

SÅAB  medeltung lastbil Euro2 3400 2040 150 
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Västerås LBC  medeltung lastbil Euro3 1500 900 198 

Leverans av gasol från Västerås till tank vid gasolfyllningen sker med tung lastbil med 
trailer beskrivs i Tabell 21. 

Tabell 21. Leverans av gasol till Enköping. 

Lokalisering Fordonstyp Motortyp Vikt (ton) Sträcka (km) 

Västerås tung lastbil med trailer Euro3 4360 35 

10.4.2 Emissionsfaktorer  

Data för att beräkna emissioner från olika typer av lastbilar kommer från NTM (2005). I 
Tabell 22 anges de emissionsfaktorer som använts för gasolens olika transporter. Enheten 
är g/tkm, vilket ger utsläpp i gram per ton gods och transporterad km. 

Tabell 22. Emissionsfaktorer för gasoltransporternas olika fordonstyper. 

Fordonstyp  Motortyp CO2 
(g/tkm) 

NOx 
(g/tkm) 

HC 
(g/tkm) 

CO 
(g/tkm) 

PM 
(g/tkm) 

SO2 
(g/tkm) 

Tung lastbil m. släp Euro 2 46 0,4 0,023 0,044 0,0061 5,70E-05 
Tung lastbil m. släp Euro 3 46 0,28 0,0223 0,04 0,0046 5,70E-05 
medeltung lastbil Euro 2 130 1,2 0,065 0,13 0,018 1,60E-04 
medeltung lastbil Euro 3 130 0,8 0,065 0,12 0,013 1,60E-04 
Tung lastbil m. trailer Euro 3 50 0,31 0,025 0,044 0,005 6,20E-05 

Antaganden enligt Tabell 23 ligger bakom NTM:s (2005) framtagande av 
emissionsfaktorer för de olika fordonen. 

Tabell 23. Antaganden bakom beräkningar av emissionsfaktorer hos NTM (2005). 

  Medeltung lastbil Tung lastbil med 
trailer 

Tung lastbil med 
släp 

Totalvikt [ton] 24 40 60 
Lastförmåga Max [ton] 14 26 40 
Drivmedel, MK1 (hög förbrukning) [l/mil] 4 3,8 5,5 
            ”              (medelförbrukning) [l/mil] 3,5 3,5 4,9 
            ”              (låg förbrukning) [l/mil] 3 3,2 4,3 
Svavelhalt [ppm] 2 2 2 
Fyllnadsgrad [vikts- %] 50 % 70 % 70 % 

10.4.3 Emissioner 

Tabell 24 visar en sammanställning över emissionerna från gasoltransporterna. 

Tabell 24. Sammanställning över gasoltransporternas emissioner totalt. 

Transport CO2 
(ton) 

NOx 
(kg) 

HC 
(kg) 

CO 
(kg) 

PM 
(kg) 

SO2 
(g) 

Leverans av gasolråvara 8 47 4 7 1 9 
transport till lager 126 843 62 112 14 156 
Transport till kunder 168 1632 53 106 15 261 
Summa 302 2522 118 225 29 427 
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Tabell 25 visar en sammanställning över de transporter sker i Enköpings kommun genom 
att titta på de emissioner som uppstår inom en radie på 20 km från fabriken.  

Tabell 25. Sammanställning över gasoltransporternas emissioner i Enköpings kommun. 

Transport CO2 
(ton) 

NOx 
(kg) 

HC 
(kg) 

CO 
(kg) 

PM 
(kg) 

SO2 
(g) 

Leverans av gasolråvara 4 27 2 4 0,4 5 
Transport till lager 7 56 4 7 0,9 9 
Transport till kunder 20 169 3 6 0,6 8 
Summa 32 252 9 16 1,9 22 

10.4.4 Metadata 

Data för gasoltransporterna kommer från transportansvarig i Sandviken och gäller år 
2004.  

Transportdata anger vilka hur och mycket av olika gasolprodukter som transporterats 
till olika lagerplatser i landet samt med vilka fordon. Avstånd till dessa platser har 
skattas med hjälp av Eniro (2005). För transporterna från lager till kund har uppgifter 
om körda km använts för att uppskatta en medelsträcka. Återtransporten av tomma 
flaskor antas gå tillbaka samma väg. Samma vägsträckor och den kända tomvikten 
plus en restmängd på 10 vikts-% gasol antas. 

Emissionsfaktorer för de olika fordonen har hämtats från NTM (2005). NTM:s 
emissionsdata uppgifter har tagits fram av en grupp tillverkare och transportföretag inom 
lastbilsområdet. NTM (2005) anser att uppgifterna kan ge en indikation om 
miljöpåverkan vid transport av en viss mängd gods en känd sträcka. Sammanställningen 
avser förhållanden för lastbilstransporter inom Sverige och data utgör en sammanställning 
över nuläget.  

10.4.4.1 Datakvalitet 

Nedan beskrivs datakvaliteten för gasoltransporterna. De indikatorer som beskrivits 
under datakvalitet koldioxidtransporter används också här.  

10.4.4.2 Transportdata 

I Tabell 26 presenteras en uppskattning av kvaliteten för transportdata 

Tabell 26. Datakvaliteten för transportdata. 

Kategori Kvalitetsindex Kommentar 
Pålitlighet 2 Vissa uppskattningar av sträckor 

och vikter av tomma flaskor har 
gjorts. Lastningsgrad är svår att 
uppskatta. 

Kompletthet 1 Alla transporter som ingår i den 
avgränsning som gjorts är 
medtagna.  

Tidskorrelation 1 Data kommer från 2004. 
Geografisk korrelation 1 Data beskriver just de transporter 

som skett av gasol från 
Enköping. 

Teknisk korrelation 1 Innefattar data från AGA:s 
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transporter. 

10.4.4.3 Emissionsdata 

I Tabell 27 presenteras en uppskattning av kvaliteten på emissionsdata från NTM (2005) 
som använts för bräkningarna. 

Tabell 27. Datakvaliteten hos emissionsdata 

Kategori Betyg Kommentar 
Pålitlighet 3 Emissioner skiljer sig mellan olika 

motorer och är beroende av faktorer 
som körstil och antaganden om 
lastutnyttjande. Uppgifter om 
emissioner är kopplade till fordonens 
bränsleförbrukning, dessa emissioner 
har tagits fram via simuleringar 
utförda av Volvo Lastvagnar och 
Scania, under 1997. Simuleringen 
baseras på certifieringsvärden för 
motorer och bränsleförbrukning 
under verklig drift för svenska 
förhållanden.  

Kompletthet 2 Bygger på emissionsmätningar  av 
Volvo- och Scania-motorer från 1997. 

Tidskorrelation 3 Data bygger på laboratoriemätningar 
från 1997. 

Geografisk korrelation 1 Data beskriver transporter i Sverige. 
Teknisk korrelation 2 Data är uppskattningar av emissioner 

från lastbilar med samma motortyp 
som AGA:s transporter utförs med. 
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10.5 Transporter av specialgaser 

10.5.1 Transportdata leveranser 

Transporten av specialgaser går från Enköping till olika kunder runt om i Sverige och 
norden. Den större delen av transporterna går till andra AGA-enheter. Fordon, vikter 
och körda sträckor framgår av Tabell 28. Transportdata är taget från januari 2005 och 
motortyp har satts till Euro 2 efter uppskattning med hjälp av logistikavdelningen för 
att inte underskatta emissionerna.  

Tabell 28. Specialgastransporter från Enköping. 

Kundens 
lokalisering 

Fordon Vikt fulla 
flaskor 
(ton) 

Sträcka 
enkel väg 
(km) 

Sträcka 
med färja 
(km) 

Knivsta medeltung lastbil 188,8 57 0 
Växjö tung lastbil m släp 1384,5 504 0 
Sandviken tung lastbil m släp 1437,9 131 0 
Köpenhamn tung lastbil m trailer 452,0 701 0 
Älvsjö medeltung lastbil 123,7 83 0 
Riihimäki tung lastbil m trailer 187,0 360 250 
Fagersta tung lastbil m släp 207,3 103 0 
Grefsen tung lastbil m trailer 86,4 453 0 
Leirdal tung lastbil m trailer 51,4 453 0 
Sundsvall tung lastbil m släp 44,5 357 0 
Bräcke tung lastbil m släp 48,2 458 0 
Sollentuna lätt lastbil 16,6 59 0 
Älvsjö medeltung lastbil 14,0 83 0 
Halmstad tung lastbil m släp 175,4 572 0 
Täby paketbil 1,0 79 0 
Luleå tung lastbil m släp 92,1 880 0 
Oulu tung lastbil m trailer 42,8 795 250 
Stockholm paketbil 1,0 71 0 
Stockholm paketbil 2,0 70 0 
Solna paketbil 2,3 71 0 
Lund tung lastbil m släp 14,9 672 0 
Södertälje paketbil 1,0 102 0 
Malmö paketbil 9,9 683 0 
Kista paketbil 0,4 61 0 
Södertälje paketbil 0,8 104 0 
Lidingö paketbil 1,3 76 0 
Järfälla paketbil 3,6 55 0 
Linköping tung lastbil m släp 36,3 267 0 
Lund tung lastbil m släp 14,9 672 0 
Umeå tung lastbil m släp 0,2 615 0 
Nacka paketbil 1,0 81 0 
Sundsvall tung lastbil m släp 1,7 339 0 
Stockholm paketbil 2,4 70 0 
Kiruna tung lastbil m släp 164,6 1212 0 
Huddinge paketbil 2,3 91 0 
Uppsala paketbil 1,2 49 0 
Stockholm paketbil 1,0 70 0 
Umeå tung lastbil m släp 1,2 614 0 
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Kundens 
lokalisering 

Fordon Vikt fulla 
flaskor 
(ton) 

Sträcka 
enkel väg 
(km) 

Sträcka 
med färja 
(km) 

Huddinge paketbil 1,2 87 0 
Stockholm paketbil 5,4 69 0 
Lund paketbil 12,6 672 0 
Göteborg tung lastbil m släp 8,6 424 0 
Södertälje paketbil 0,2 102 0 
Stockholm paketbil 5,4 69 0 
Tumba paketbil 2,0 112 0 
Luleå tung lastbil m släp 0,4 873 0 
Väsby paketbil 9,9 61 0 
Mölndal paketbil 5,0 420 0 
Stockholm paketbil 0,7 70 0 
Umeå tung lastbil m släp 0,4 615 0 
Sundbyberg paketbil 0,1 62 0 
Sundsvall tung lastbil m släp 0,3 357 0 
Luleå tung lastbil m släp 1,1 875 0 
Trollhättan paketbil 5,0 352 0 
Solna paketbil 1,2 71 0 
Ängelholm paketbil 5,0 617 0 
Umeå tung lastbil m släp 0,2 617 0 
Umeå tung lastbil m släp 0,3 614 0 
Luleå tung lastbil m släp 0,7 881 0 
Malmberget tung lastbil m släp 0,5 1113 0 
Piteå tung lastbil m släp 0,4 824 0 
Sunne tung lastbil m släp 0,6 306 0 
Sälevad tung lastbil m släp 0,2 497 0 
Skellefteå tung lastbil m släp 0,7 744 0 
Lyksele tung lastbil m släp 0,3 693 0 
Lilla Edet tung lastbil m släp 0,2 372 0 
Lidingö paketbil 0,3 76 0 
Knäred tung lastbil m släp 0,5 570 0 
Enköping medeltung lastbil 0,1 0 0 

10.5.2 Transportdata externa leveranser 

Vissa gaser importeras antingen för att fungera som råvara vid specialgasfabriken eller för 
kunders räkning. Dessa transporter från externa leverantörer visas i Tabell 29. 

Tabell 29. Leverans till specialgasfabriken från externa leverantörer. 

Leverantörens 
lokalisering 

Fordon Vikt fulla 
flaskor 
(ton) 

Sträcka 
(km) 

Sträcka 
med färja 
(km) 

Olen (Bel) tung lastbil m trailer 10,9 1320 220 
Hamburg (Tys) tung lastbil m trailer 0,6 795 220 
Newcastle (UK) tung lastbil m trailer 1,4 2131 850 
Unterscheissheim (Tys) tung lastbil m trailer 136,2 1290 220 
Fredericia (Dan) tung lastbil m trailer 45,0 919 - 
Riihimäki (Fin) tung lastbil m trailer 37,9 360 250 
Budapest (Ung) tung lastbil m trailer 131,2 2063 220 
Hannover (Tys) tung lastbil m trailer 2,9 944 220 
Amsterdam (Ned) tung lastbil m trailer 0,7 1235 220 
Delft (Ned) tung lastbil m trailer 0,3 1295 220 
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Leverantörens 
lokalisering 

Fordon Vikt fulla 
flaskor 
(ton) 

Sträcka 
(km) 

Sträcka 
med färja 
(km) 

Kungsängen (Sve) Paketbil 0,2 44,5 - 
Duisburg (Tys) tung lastbil m trailer 1,2 1171 220 
Karlsruhe (Tys) tung lastbil m trailer 0,0 1409 220 
Aberdeen (UK) tung lastbil m trailer 18,7 2788 850 
Leirdal (Nor) tung lastbil m trailer 10,8 453 - 

10.5.3 Transportdata leverans av flytande råvara 

Leverans av flytande råvara till specialgasfabriken sker med tung lastbil med trailer enligt 
Tabell 30. 

Tabell 30. Leveranser av flytande råvara till specialgasfabriken. 

Råvara Lokalisering Fordon Motor Vikt 
(ton) 

Sträcka 
(km) 

Sträcka med färja 
(km) 

Flytande kväve Stenungsund Tung lastbil 
med trailer 

Euro3 240 400 - 

Flytande argon  Stenungsund  Tung lastbil 
med trailer 

Euro3 220 400 - 

Flytande syre Herne (Tys) Tung lastbil 
med trailer 

Euro 3 44 1134 220 

Flytande koldioxid Stenungsund via 
Södertälje 

Tung lastbil 
med trailer 

Euro 3 40 586 - 

Flytande helium Orenburg (Rys) Tung lastbil 
med trailer 

Euro2 63 2500 450 

10.5.4 Emissionsfaktorer  

Data för att beräkna emissioner från olika typer av lastbilar kommer från NTM (2005). I 
Tabell 31 anges de emissionsfaktorer som använts för specialgasfabrikens olika 
transporter. Enheten är g/tkm, vilket ger utsläpp i gram per ton gods och transporterad 
km.  

Tabell 31. Emissionsfaktorer för specialgastransporternas olika fordonstyper. 

Fordonstyp  Motortyp CO2 
(g/tkm) 

NOx 
(g/tkm) 

HC 
(g/tk
m) 

CO 
(g/tkm) 

PM 
(g/tkm) 

SO2 
(g/tkm) 

Paketbil diesel 669 0,71 0,21 0,71 0,14 8,30E-04 
Medeltung lastbil Euro 2 130 1,2 0,065 0,13 0,018 1,60E-04 
Tung lastbil med trailer Euro 2 50 0,44 0,025 0,048 0,0067 6,20E-05 
Tung lastbil med trailer Euro 3 50 0,31 0,025 0,044 0,005 6,20E-05 
Tung lastbil med släp Euro 2 46 0,4 0,023 0,044 0,0061 5,70E-05 

Antaganden enligt Tabell 32 ligger bakom NTM:s (2005) framtagande av 
emissionsfaktorer för de olika fordonen. 

Tabell 32.  Antaganden bakom beräkningar av emissionsfaktorer hos NTM (2005). 

Parameter Enhet Färja Paketbil Medeltung 
lastbil 

Tung 
lastbil med 
trailer 

Tung 
lastbil 
med släp

Totalvikt [ton] - 3,5 24 40 60 
Lastförmåga Max [ton] 2-30 dwt 1,4 14 26 40 
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Parameter Enhet Färja Paketbil Medeltung 
lastbil 

Tung 
lastbil med 
trailer 

Tung 
lastbil 
med släp

Drivmedel, MK1 (hög förbrukning) [l/mil] - - 4 3,8 5,5 
           ”              (medelförbrukning) [l/mil] - 1,8 3,5 3,5 4,9 
           ”              (låg förbrukning) [l/mil] - - 3 3,2 4,3 
Svavelhalt  0,5 % 2 ppm 2  ppm 2 ppm 2 ppm 
Fyllnadsgrad Vikts-% 60 % 50 % 50 % 70 % 70 % 

10.5.5 Emissioner 

Emissionerna är uppdelade i de totala emissionerna (utomlands och i Sverige), de som 
sker i Sverige och de som sker lokalt i Enköpings kommun. Vid färjetransporter antas 
halva sträckan vara på svenskt vatten För att få en bild av den lokala påverkan i Enköping 
som kommer av transporterna har emissionerna skattats inom en radie på 20 km från 
fabriken.  

Sammanställningen över de totalt emissionerna från transporterna vid specialgasfabriken 
visas i Tabell 33. Observera att emissionernas kan ha olika viktsenheter. 

Tabell 33.  Sammanställning över de totala emissionerna från specialgasfabrikens transporter. 

Transport CO2 (ton) NOx 
(ton) 

HC 
(kg) 

CO 
(kg) 

PM 
(kg) 

SO2 (kg) 

Leverans råvara 22 0,2 11 21 3 4 
Specialgastransporter 326 3 153 159 50 17 
Externt inköpt gas 95 1 46 97 17 27 
Summa 443 4 210 277 70 48 

Emissionerna i Sverige visas i Tabell 34. 

Tabell 34. Sammanställning över utsläppen i Sverige till följd av specialgasfabrikens transporter 

Transport CO2 (ton) NOx 
(ton) 

HC 
(kg) 

CO 
(kg) 

PM 
(kg) 

SO2 (kg) 

Leverans råvara 13 0 6 12 2 2 
Specialgastransporter 308 2 144 140 46 9 
Externt inköpt gas 39 0 19 40 7 13 
Summa 360 3 169 192 55 25 

Emissionerna i Enköping visas i Tabell 35. 

Tabell 35. Sammanställning över utsläppen i Enköpings kommun som sker till följd av specialgasfabrikens 
transporter 

Transport CO2 (ton) NOx 
(kg) 

HC 
(kg) 

CO 
(kg) 

PM 
(g) 

SO2 
(g) 

Leverans råvara 1 4 0 1 0 1 
Specialgastransporter 19 138 9 10 3 23 
Externt inköpt gas 1 11 1 1 0 1 
Summa 20 152 10 11 3 25 
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10.5.6 Metadata 

Levererade mängder till olika kunder för specialgasleveranserna är uttaget från 
datasystemet av logistikavdelningen. Fordonstyper och motortyper är inte kända för alla 
olika transporter och kan skilja sig något över tiden. De har därför uppskattas med hjälp 
av logistikavdelningen. Data kommer från januari 2005.  Levererade mängder gas från 
externa leverantörer har tagits fram med hjälp av fraktsedlar från juli till december 2004.  
Fordonstyper och motortyper är inte heller här kända för alla olika transporter utan har 
uppskattas med hjälp av logistikavdelningen Leveranser av flytande råvara till 
specialgasfabriken har tagits fram med hjälp av fraktsedlar, som visat levererade mängder 
2004. Motortyper har uppskattats med hjälp av logistikavdelningen.  

Transportdata anger hur stora mängder gas som transporterats till olika kunder samt 
med vilka fordon. Avstånd till kunderna har skattas med hjälp av Eniro (2005), eller 
vid utlandstransporter med Expedia (2005). Återtransport av tomma flaskor antas gå 
tillbaka samma väg och vikten av tomma flaskor skattas vara halva vikten för fulla. 
Vid transport av flytande råvara tas inte sträckan där transporten går med tom tank 
med tillbaka med i emissionsberäkningarna.  

Emissionsfaktorer för de olika fordonen har hämtats från NTM (2005). NTM:s 
emissionsdata har tagits fram av en grupp tillverkare och transportföretag inom 
lastbilsområdet. NTM (2005) anser att uppgifterna kan ge en indikation om 
miljöpåverkan vid transport av en viss mängd gods en känd sträcka. Sammanställningen 
avser förhållanden för lastbilstransporter inom Sverige och data utgör en sammanställning 
över nuläget.  

10.5.6.1 Datakvalitet 

Nedan beskrivs datakvaliteten för gasoltransporterna. De indikatorer som beskrivits 
under datakvalitet koldioxidtransporter används också här 

10.5.6.2 Transportdata 

Datakvaliteten skiljer sig något mellan de olika transporterna på specialgasfabriken. 
Därför redovisas datakvaliteten för de olika typerna av transporter var för sig. I Tabell 36 
visas skattningen av kvaliteten för transportdata avseende leveranser av specialgaser. 

Tabell 36. Datakvaliteten för transportdata för leveranser av specialgaser. 

Kategori Kvalitetsindex Kommentar 
Pålitlighet 2 Vissa uppskattningar av sträckor 

och vikter av tomma flaskor har 
gjorts. Lastningsgrad är svår att 
uppskatta. 

Kompletthet 3 Alla transporter som ingår i den 
avgränsning som gjorts är 
medtagna dock under endast 
januari  

Tidskorrelation 1 Data kommer från 2005. 
Geografisk korrelation 1 Data beskriver de transporter som 

skett av specialgas från Lidingö. 
Kunder är dock desamma och 
sträckor har räknats om från 
Enköping. 

Teknisk korrelation 1 Innefattar data från AGA:s 
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Kategori Kvalitetsindex Kommentar 
transporter. 

I Tabell 37 visas skattningen av kvaliteten för transportdata avseende leveranser av gas 
från externa leverantörer.   

Tabell 37. Datakvaliteten för leveranser av gas från extern leverantör till specialgasfabriken. 

Kategori Kvalitetsindex Kommentar 
Pålitlighet 2 Vissa uppskattningar av sträckor 

och vikter av tomma flaskor har 
gjorts. Lastningsgrad är svår att 
uppskatta.  

Kompletthet 1 Alla transporter som ingår i den 
avgränsning som gjorts är under 
juli till december 2004.  

Tidskorrelation 1 Data kommer från 2004. 
Geografisk korrelation 1 Data beskriver just de 

leveranser som skett från 
externa leverantörer till 
specialgasfabriken. 

Teknisk korrelation 1 Innefattar data från AGA:s 
transporter. 

I Tabell 38 visas skattningen av kvaliteten för transportdata avseende leveranser av 
flytande råvara till specialgasfabriken.    

Tabell 38. Datakvaliteten för leveranser av flytande råvara till specialgasfabriken. 

Kategori Kvalitetsindex Kommentar 
Pålitlighet 2 Vissa uppskattningar av sträckor 

och vikter leveranser har gjorts 
mängderna. Hur stor mängd 
råvara som levereras kan variera.

Kompletthet 1 Alla transporter som ingår i den 
avgränsning som gjorts är 
medtagna dock under 2004.  

Tidskorrelation 1 Data kommer från 2004. 
Geografisk korrelation 1 Data beskriver de transporter 

som skett av råvara till Lidingö. 
Leveranser sker dock på samma 
sätt till Enköping. 

Teknisk korrelation 1 Innefattar data från AGA:s 
transporter. 

10.5.6.3 Emissionsdata 

I Tabell 39 presenteras en uppskattning av kvaliteten på emissionsdata från NTM (2005). 

Tabell 39. Datakvaliteten hos emissionsdata 

Kategori Kvalitetsindex Kommentar 
Pålitlighet 3 Emissioner skiljer sig mellan 

olika motorer och är beroende av 
faktorer som körstil och 
antaganden om lastutnyttjande. 
Uppgifter om emissioner är 
kopplade till fordonens 
bränsleförbrukning, dessa 
emissioner har tagits fram via 
simuleringar utförda av Volvo 
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Kategori Kvalitetsindex Kommentar 
Lastvagnar och Scania, under 
1997. Simuleringen baseras på 
certifieringsvärden för motorer 
och bränsleförbrukning under 
verklig drift för svenska 
förhållanden.  

Kompletthet 2 Bygger på emissionsmätningar  
av Volvo- och Scania-motorer 
från 1997.  

Tidskorrelation 3 Data bygger på 
laboratoriemätningar från 1997. 

Geografisk korrelation 2 Data beskriver transporter i 
Sverige. Vissa transporter sker 
utomlands. 

Teknisk korrelation 2 Data är uppskattningar av 
emissioner från lastbilar med 
samma motortyp som AGA:s 
transporter utförs med. 

10.6 Järnvägstransporter 

De emissionsdata, som används för att illustrera miljöfördelar vid en övergång till 
transport med järnväg, är hämtade från NTM (2005). Emissionerna bygger på de utsläpp 
som sker vid produktion av den el som SJ/Banverket använder. Transporterna antas ske 
med vagnslasttåg vilket enligt NTM (2005) är det ”traditionella” godståget. På det dras 
flera vagnar med olika innehåll och destination och dessa kopplas av och på längs med 
vägen. Emissionsfaktorerna bygger på emissioner från elproduktion från vattenkraft, 
vilket är den el som SJ använder. Emissionsfaktorerna syns i Tabell 40. 

Tabell 40. Emissionsfaktorer vid transport med vagnslasttåg (NTM, 2005) 

Fordonstyp  Motortyp CO2 
(g/tkm) 

NOx 
(g/tkm) 

HC 
(g/tkm) 

CO 
(g/tkm) 

PM 
(g/tkm) 

SO2 
(g/tkm) 

Vangslast tåg el 0,003 0,00001 0,00001 0,00008 0,000001 0,000005 
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Bilaga 11. Elanvändning 

11.1 Elförbrukning 

11.1.1 Gasol- och koldioxidfabriken 

Elförbrukningen för gasol- och koldioxidfabriken var 277 kWh år 2004. 

11.1.2 Specialgasfabriken 

Eftersom Specialgasfabriken ännu inte varit lokaliserad till Enköping i 1 år finns inga 
siffror på elförbrukningen. Vid den tidigare lokaliseringen till Lidingö ingick elen i hyra 
och inga siffror finns för denna. Årsförbrukning el skattas därför genom att uppgifter 
från upphandlingen av transformator vid bygget av fabriken. Enligt denna är 
transformatorns effekt dimensionerad efter ett effektbehov av 1,1 MW. Årlig 
elförbrukning skattas sedan genom följande antaganden: 

Belysning är på 8 timmar 250 dagar om året. Pumpar och kompressorer inom 
processen går på maxeffekt 2 timmar 250 dagar om året. Kylsystem nyttjas 8 timmar 
om dagen en tredjedel om året. Effekt för VVS är dimensionerad till stor del för en 
bastu och man antas nyttja maxeffekten till en tredjedel 8 timmar om dagen 250 dagar 
om året. Värmeanläggning antas gå på halva maxeffekten hela dygnet en tredjedel av 
året. Motorvärmare går på maxeffekt 8 timmar om dagen vintern (en tredjedel av de 
arbetade dagarna). Kontoret antas nyttja maxeffekt 8 timmar 250 dagar om året. Detta 
ger en energiförbrukning på ca 1,0 GWh. Effekten fördelas enligt Tabell 41. 

Tabell 41. Fördelning av eleffekt och uppskattat energibehov på specialgasfabriken. 

Aktivitet Effekter efter vilka transformator 
dimensionerats 

Uppskattat energibehov 

Belysning 35 KW 70 MWh 
Process 530 KW 250 MWh 
Kyla 40 KW 30 MWh 
VVS 30 KW 20 MWh 
Värmeanläggning 420 KW 610 MWh  
Motorvärmaruttag 23 KW 15 MWh 
Kraft Kontor 20 KW 40 MWh 
Summa 1 098 KW    1035 MWh 

11.2 Emissionsdata 

Emissionsdata från olika typer av elproduktion kommer från NTM (2005) och visas i 
Tabell 42. 

Tabell 42. Emissioner vid olika typer av elproduktion. Från NTM (2005) 

 CO2 NOx SO2 CO Stoft HC 

Vattenkraft  [g/kWh el] [g/kWh el] [g/kWh el] [g/kWh el] [g/kWh el] [g/kWh el] 
Bränsleproduktion       
Drift 0,0677 0,000263 0,000109 0,0018 2,95E-05 0,000247 
Restprod. Bränsle       
Summa 0,0677 0,000263 0,000109 0,0018 2,95E-05 0,000247 
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 CO2 NOx SO2 CO Stoft HC 

Vattenfalls kärnkraft       
Bränsleproduktion 2,3 0,0131 0,0119 0,00337 0,00743 0,00085 
Drift 0,072 0,00022 0,000211 3,36E-05 2,58E-05 5,21E-05 
Restprod. Bränsle 0,176 0,0025 0,00132 0,000314 0,000188 0,000119 
Summa 2,55 0,0158 0,0134 0,00372 0,00764 0,00102 
Kraftvärme biobränsle       
Bränsleproduktion 9,67 0,152 0,00868 0,048 0,0126 0,0139 
Drift 0,0951 0,181 0,033 0,165 0,0165 2,02E-05 
Restprod. bränsle 0,00837 0,000114 9,49E-06 3,98E-05 1,12E-05 1,09E-05 
Summa 9,77 0,333 0,0417 0,213 0,0291 0,0139 
Kolkondens       
Bränsleproduktion 37,4 0,543 0,419 0,0436 0,0594 0,0163 
Drift 858 2,22 2,46 0,000541 0,103 0,00447 
Restprod. Bränsle       
Summa 895 2,76 2,88 0,0441 0,162 0,0139 
Kraftvärme kol        
Bränsleproduktion 23,8 0,347 0,268 0,0278 0,0368 0,0104 
Drift 548 1,42 1,57 0,000345 0,0658 0,00477 
Restprod. Bränsle       
Summa 572 1,77 1,84 0,0282 0,103 0,0152 

Kraftvärme naturgas        

Bränsleproduktion 12,9 0,0532 0,000723 0,0127 2,19E-05 0,00642 

Drift 242 0,0429 0,00211 0,0426 0,000249 0,000065 

Restprod. Bränsle       

Summa 255 0,0962 0,00284 0,0553 0,000271 0,00649 

Gasturbiner       
Bränsleproduktion 52,5 0,412 0,186 0,0431 0,00978 0,557 
Drift 986 3,08 0,667 1,08 4,19E-05 0,0573 
Restprod. bränsle       
Summa 1040 3,5 0,853 1,13 0,00982 0,614 
Oljekondens       
Bränsleproduktion 32,1 0,185 0,0788 0,0222 0,00335 0,364 
Drift 682 0,461 0,461 0,138 0,101 0,037 
Restprod. Bränsle       
Summa 714 0,646 0,54 0,16 0,104 0,401 
Kraftvärme olja       
Bränsleproduktion 15,1 0,0871 0,0371 0,0105 0,00158 0,171 
Drift 321 0,217 0,217 0,0651 0,0434 0,0175 
Restprod. bränsle       
Summa 336 0,304 0,254 0,0755 0,045 0,189 
Naturgaskombi       
Bränsleproduktion 21,3 0,088 0,00246 0,0207 0,000198 0,0144 
Drift 388 0,0702 0,00337 0,0695 0,000416 0,000814 
Restprod. Bränsle       
Summa 409 0,158 0,00582 0,0902 0,000614 0,0152 
Vindkraft        
Bränsleproduktion       
Drift 0,0607 0,000139 0,000152 3,25E-05 0,000033 1,64E-05 
Restprod. bränsle       
Summa 0,0607 0,000139 0,000152 3,25E-05 0,000033 1,64E-05 
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11.3 Svensk elmix 

Från SCB (2005) kommer data hur mycket el som produceras av varje typ av el under 
2003. Den elmix som tagits fram från dessa data visas i Tabell 43.  

Tabell 43. Svensk elmix 2003 

Typ av el  Andel 

Vattenkraft inkl. pumpkraft 40% 
Kärnkraft 49% 
Kraftvärme 10% 
Vindkraft 1% 
Totalt 100% 

För att kunna skatta emissioner från det som kallas kraftvärme antas den nordiska mix 
som NTM (2005) använder enligt Tabell 44. 

Tabell 44. Fördelning inom kategorin kraftvärme. Berarbetad tabell från NTM (2005) 

Typ av kraftvärme Andel 

Kraftvärme - kol 11% 
Kraftvärme - olja 3% 
Kraftvärme - naturgas 29% 
Kraftvärme - bio 35% 
Kraftvärme - torv 13% 
Gasturbin 9% 

11.4 Beräkningar 

För att få fram emissionerna multiplicerades förbrukad elenergi med emissionsfaktorerna 
för de olika typerna av el enligt de proportioner som beskrivs i Tabell 44.  

11.4.1 Emissioner  

Resultatet av emissionsberäkningarna syns i Tabell 45. 

Tabell 45. Utsläpp från produktionen av den av verksamheten förbrukade elen. 

  Antal 
MWh 

CO2 
(ton) 

NOx 
(kg) 

SO2 
(kg) 

CO (kg)

 

Stoft 
(kg) 

HC (kg) 

 
Gasol- och  koldioxid-
fabriken  

277 7 22 11 7 2 2 

Specialgasfabriken 1000 26 80 38 25 7 8 
  1277 34 102 49 32 8 10 

11.5 Metadata 

Data för elförbrukningen är för Gasol- och koldioxidfabriken är uppgifter från 
elleverantören. Specialgasfabrikens förbrukning har uppskattats enligt beskrivningen 
ovan. Emissionsdata kommer från NTM (2005) och uppgifter om Svensk elmix från 
SCB (2005).  
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11.5.1 Datakvalitet 

Nedan beskrivs datakvaliteten som ligger till grund för skattningarna av utsläppen från 
produktionen av den el som verksamheten förbrukar. Beskrivningen innefattar fem olika 
indikatorer för kvalitetsbedömning och kommer från Weidema och Wesnaes (1997, 
refererad i Rydh, Lindahl & Tingström, 2002). Kategorierna är: pålitlighet, kompletthet, 
tidskorrelation, geografisk korrelation och teknisk korrelation. Varje kategori får 
kvaliteten bedömd på en skala ett till fem, ju lägre index desto högre kvalitet. Innebörden 
av de olika kategorierna och kvalitetsindexen syns i Tabell 46. 

Tabell 46. Beskrivning av fem indikatorer för kvalitetsbedömning av data (Weidema & Wesnaes, 1997) 

Kategori   Kvalitetsindex   
 1 2 3 4 5 

Pålitlighet Verifierad data 
baserad på 
mätningar 

Verifierad data 
delvis baserad på 
antaganden eller 
icke verifierad 
data baserad på 
mätningar 

 

Icke verifierad data 
delvis baserad på 
antaganden 

Kvalificerad 
uppskattning 

Icke kvalificerad 
uppskattning 

 Kompletthet Representativa 
data från 
tillräckligt många 
platser över en 
tidsperiod som 
jämnar ut 
normala 
fluktuationer 

Representativa 
data från några 
platser men för 
en adekvat 
tidsperiod 

Representativa data 
från adekvata platser 
men för kort 
tidsperiod 

Representativa data 
från ett fåtal platser 
och kortare 
perioder eller 
ofullständiga data 
från ett adekvat 
antal platser och 
tidsperioder 

 

Okänd 
representativitet 
eller ofullständiga 
data från ett fåtal 
platser och eller 
kortare perioder 

Tids korrelation Mindre än 3 års 
skillnad mot 
studien 

Mindre än 6 års 
skillnad mot 
studien 

Mindre än 10 års 
skillnad mot studien 

Mindre än 15 års 
skillnad mot 
studien 

 

Ålder av data är 
okänd eller mer än 
15 år 

D. Geografisk 
korrelation 

Data täcker 
området för 
studien 

Medeldata från 
ett större område 
som inkluderar 
studien 

Data från område 
med liknande 
produktions- 
förhållanden 

Data från område 
med nästan 
liknande 
produktions- 
förhållanden 

Data från okänt 
område eller med 
mycket olika 
produktions- 
förhållanden 

 
Teknisk 
korrelation 

Data från 
företag, processer 
och material som 
studerats 

Data från 
processer och 
material men från 
olika företag 

Data från processer 
och material men från 
olika andra 
processteknologier 

Data från liknande 
material och 
processer men med 
samma 
processteknologi 

Data från liknande 
material och 
processer men med 
annan 
processteknologi 

 

11.5.1.1 Emissionsfaktorerna 

I Tabell 47 presenteras en uppskattning av kvaliteten för emissionsdata. 

Tabell 47. Datakvaliteten för emissionsdata. 

Kategori Kvalitetsindex Kommentar 
Pålitlighet 2 Baserat på livscykelinventeringar 



 91

Kategori Kvalitetsindex Kommentar 
av Vattenfalls elproduktion. 

 
Kompletthet 1 Bygger på emissioner under hela 

livscykeln för bränslet.  

 
Tidskorrelation 3 Data kommer 1996 och 1997. 

 
Geografisk korrelation 3 Data bygger till största delen på 

emissioner från Vattenfalls 
produktion och data behöver inte 
vara representativt för Sverige 
och Norden. 

 
Teknisk korrelation 2 Data främst från Vattenfall, men 

emissionerna antas inte skilja sig 
mycket från andra bolags 
elproduktion. 

 

11.5.1.2 Elmix 

I Tabell 48 presenteras en uppskattning av kvaliteten på data som ligger till grund för av 
Svensk elmix.  

Tabell 48. Datakvaliteten för beskrivning av svensk elmix 

Kategori Kvalitetsindex Kommentar 
Pålitlighet 1 Baserat enkätdata uppgifter 

från de företag i Sverige som 
producerar el.  

 
Kompletthet 1 Enkätdata har ett enligt SCB 

ytterst litet och därför 
försumbart bortfall.  

 
Tidskorrelation 1 Data kommer 2003. 

 
Geografisk korrelation 1 Elproduktion i Sverige.  

 
Teknisk korrelation 2 Data främst från Vattenfall, 

men emissionerna antas inte 
skilja sig mycket från andra 
bolags elproduktion. 
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Bilaga 12. Verksamhetens utsläpp till luft 

12.1 Gasol- och koldioxidfabriken 

12.1.1 Gasolfyllningen 

Vid fyllning av gasol finns det en liten rörvolym mellan flaskans ventil och 
fyllningsslangens munstycke. Denna rörvolym som är fylld med flytande gasol töms till 
luften när flaskan är full och fyllningen avbryts. För att skatta utsläppen av gasol från 
fyllningen har denna dödvolym uppskattats genom att mäta upp diameter och rörlängd 
för gasolfyllningens olika fyllningsstationer. Det finns i princip fyra slags fyllningar och 
därför fyra olika rörvolymer vid fyllningen av gasolflaskorna med volymer enligt Tabell 
49.  

Tabell 49. Rörvolymer som töms vid gasolfyllningen 

Typ av fyllning Volym (cm3) 
Automatisk fyllning (karusellfyllning) 1,13 
Fyllning av småflaskor 0,2 
Paketfyllning 1,44 
Fyllning av Maxiflaskor  1,8 

Med hjälp av uppgifter om antal fyllda flaskor av olika typer under 2004 kan sedan 
utsläppen skattas genom att multiplicera antalet fyllda flaskor inom en typ av fyllning med 
rörvolymen hos denna typ och gasolens densitet i vätskeform (580 g/l).  

12.1.2 Koldioxidfyllningen 

Utsläppen från koldioxidfyllningen skattas genom att uppskatta hos stor mängd som töms 
från ledningarna vid fyllningen, samt hur stor den restmängd är som töms när flaskorna 
returneras. 

Den ledning som töms när flaskorna fylls är en 1 m lång och har en innerdiameter på 3 
mm. För varje flaska eller paket som fylls i stycke-, småflask- eller 
paketfyllningsmaskinerna (se avsnitt 2.3.2.2) töms denna ledningsvolym innehållande 
flytande koldioxid (densitet 1030 g/l). Vid fyllning i korgfyllningsmaskinerna fylls 15 
flaskor per gång, en efter en, och det är den sista slangvolmen som töms. Alltså en 
ledningsvolym per femton flaskor. Tömda mängder skattades sedan genom att 
multiplicera fyllda flaskor under första kvartalet med ledningsvolymen gånger densiteten 
och multiplicera med 4 för att få utsläpp per år. För flaskor fyllda i korgmaskinen 
dividerades antalet fyllda flaskor med femton då endast ledningen för den sista flaskan 
innehåller flytande koldioxid vid tömning. 

För att skatta mängden restgas undersöktes 17 flaskor av den vanligaste storleken (13,4 l). 
Flaskorna visade sig ha en restmängd koldioxid på 0,3 kg i snitt. Det antogs att övriga 
storlekar innehöll restgas enligt samma proportioner, 0,021 kg restgas per liter.  Mängden 
restgas, som töms innan fyllning, beräknades sedan genom att multiplicera antalet fyllda 
flaskor under första kvartalet 2005 med deras volym och restgasfaktorn 0,021. För att få 
mängden restgas under ett år multiplicerades resultatet med 4.  
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12.2 Specialgasfabriken 

12.2.1 Returtömningen 

Under en tremånadersperiod år 2002 gjordes en undersökning av innehållet i de 
returflaskor som tömdes, vilket var 348 flaskor. Halter av olika ämnen och resttrycket 
antecknades. För att få ett mått på utsläppta mängder under ett år multiplicerades de 
utsläppta mängderna från tremånadersperioden med fyra. De tömda returflaskornas 
innehåll uppskattas inte variera särskilt mycket mellan olika år varför denna undersökning 
anses vara representativ för ett normalår. Mängden som släpps ut av ett visst ämne under 
ett år fås enligt formeln [1]; 

Mängd (g) = [ämnets halt (%) x flasktryck (bar) x flaskvolym (liter) x gasdensitet (g/liter)] / 100  [1] 

12.2.2 Rampfyllningen 

För att beräkna utsläppen från rampfyllningen har ett utdrag ur datasystemet gjorts för att 
få reda på antal fyllda produkter av olika slag under 2004 och dessa produkters 
sammansättning och tryck. Utsläppta mängden blir den restgas som töms innan fyllning 
samt den mängd gas som töms från rörledningarna. Utsläpp beräknas för de ämnen som 
rampfylls och som kan antas ha miljöpåverkan och inte för ämnen som helium, argon, 
kvävgas, syre eller vätgas. 

Mängden utsläppt gas från tömning räknas ut på samma sätt som för tömningen av 
returflaskor enligt [1]. För att uppskatta resttrycket i flaskorna gjordes 
stickprovmätningar. Flaskor innehållande koldioxid, kolmonoxid och metan hade i 
medeltal ca 59 bars resttryck. 45 flaskor undersöktes. Flaskor innehållande produkten 
Mison Master hade ett resttryck på ca 15 bar, 15 flaskor undersöktes.  

Paket innehållande Mison Master töms till 20 bar innan de börjar fyllas. Har de ett tryck 
under 20 bar fylls de dock direkt om inte trycket är under 5 bar, då de töms de helt. 
Paketen med resttryck över 20 bar hade i medel ett resttryck på ca 34 bar. Inga av 28 
undersökta paket hade under 5 bars tryck. Ungefär 12 masterpaket underkänns årligen vid 
analys vilket innebär att dessa töms helt innan de fylls igen. Varje paket Mison Master 
antas innehålla 100 ppm kvävedioxid som förorening. 100 ppm är den högsta halt som 
produkten får innehålla. 

Mellan råvara och de flaskor som fylls finns en ca 0,1 liters rörledning som har samma 
tryck som råvarans tryck, i medeltal 110 bars tryck, och som tryckavlastas och töms när 
rätt mängd av råvaran fyllts i flaskan. Flaskor fylls som regel tolv stycken åt gången och 
därför töms 0,1 liter råvara per tolv flaskor. Utsläppt mängd från rampfyllningen blir alltså 
tömd restgas, enligt samma princip som för returflaskor formel [1], plus mängden från 
rörledningen enligt [2]: 

Mängd (g) = rörledning (liter) x trycket (bar) x gasdensitet (g/liter)    [2] 

I Tabell 50 visas antal produkter som fylls och innehåller de olika ämnena, samt hur 
mycket som släppts ut genom tömning respektive avlastning av rörsystemet.   

Tabell 50. Antal fyllda produkter innehållande olika ämnen i rampfyllningen samt utsläppta mängder 
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 Antal produkter Utsläpp 
tömning (kg) 

utsläpp vid 
avlastning (kg) 

Utsläpp vid 
underkänt 

CO2 1526 416 3 - 
NO 614 59 4 32 
CH4 144 28 0,11 - 
CO 14 21 0,01 - 
NO2 (förorening i Mison Master) 1 0 0,3 

Utöver dessa mängder släpps koldioxid ut från den fyllning av ren koldioxid som sker i 
ramperna. Denna fyllning sker i princip på samma sätt som fyllningen av kolidioxid för 
livsmedelsindustrin vid gasol- och koldioxidfyllningen med skillnaden att alla flaskor fylls 
en och en. Utsläppen från denna fyllning har skattats till 346 kg. 

12.2.3 Styckefyllningen 

Vid styckefyllningen fylls produkter främst med fast inkopplad råvara, från 
mellanblandning eller med spruta.    

Vid fyllning av produkter med mellanblandning måste rörledningarna mellan 
mellanblandning och den flaska som ska fyllas spolas. Detta görs med den aktuella 
mellanblandningen och i regel 3 gånger innan varje fyllning. Man fyller då upp 
rörsystemet till 3-5 bar och tömmer sedan gasen från ett rör över taket. Volymen av 
rörsystemet som spolas skiljer sig något mellan olika fyllningsstationer men en 
undersökning visade at rörvolymen i medeltal var 0,56 liter, här räknas på 0,6 liter. Efter 
fyllningen töms rörsystemet innehållande mellanblandningen. Rörsystemet har då ett 
tryck på maximalt 20 bar tack vare regulatorer som finns inkopplade. En ny 
mellanblandning antas ha ett tryck på 150 bar och töms vid 15 bar. 

I genomsnitt ska ca 60 g mellanblandning fyllas över till flaskan. Detta gör den mängd 
mellanblandning som förbrukas vid varje fyllning kan skattas enligt: 

Förbrukad mängd per fyllning (g) = Fylld mängd (g) + Rörspolning (g) + tömning av rörsystem  [3] 

Rörspolning = antal spolningar x rörtryck (bar) x rörvolym (liter) x gasdensitet (g/liter)   [4] 

Tömning av rörsystem = MB-tryck (bar) x rörvolym (liter) x gasdensitet (g/l)    [5] 

Mellanblandningarna är som regel 50-literflaskor och har i de flesta fallen kväve som 
grundgas. Eftersom halterna av de komponenter som mellanblandningarna innehåller, 
som regel ligger runt någon eller några procent, används här en flaska helt fylld med 100 
% kvävgas för beräkningarna. När mellanblandningen är full ligger trycket mellan 100 och 
150 bar. Om man antar att alla fulla mellanblandningar har ett tryck på 150 bar, innehåller 
de då ungefär 8775 g gas. Detta kan beräknas med hjälp av [1] och kväves gasdensitet på 
1,17 g/liter.  

För att beräkna hur mycket gas som töms när flaskan anses förbrukad används [1], 
kvävgasens densitet och ett resttryck på 15 bar (för att överskatta utsläppen). Resultatet 
blir 877,5 g. Alltså används 8 775 g - 877,5 g = 7 897,5 g för fyllning och spolning av rör. 
Denna mängd ger oss antalet fyllningar per mellanblandning enligt:  

Antal fyllningar per MB = 7 897,5 g / förbrukad mängd per fyllning    [6] 
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Det medför att en hur stor del av mellanblandningen som släpps över tak kan beräknas 
enligt:  

Andel över tak (%) = (1- ((8775 g  / (Antal fyllningar per MB x fylld mängd)))) x 100  [7] 

När andelen av en mellan blandning som släpps över tak är känd kan utsläppen av de 
ämnen som fylls med mellanblandning i styckefyllningen skattas. Detta sker med hjälp av 
uppgifter om mängden fyllda ämnen (till flaska) som tagits fram ur datasystemet. Fylld 
mängd av ett ämne (i form av mellanblandning) motsvarar förbrukad mängd multiplicerat 
med nyttjad andel (1-andel över tak), enligt [8].  

Fylld mängd av ett ämne = förbrukad mängd x (1 – andel över tak)     [8] 

Förbrukad mängd är okänd och fås genom manipulering av formeln till [9]. 

Förbrukad mängd = fylld mängd av ett ämne / (1 - andel över tak)    [9] 

Känner man till den förbrukade mängden av ett ämne kan få mängd över tak genom att 
multiplicera förbrukad mängd med andel över tak, enligt [10]. 

Mängd över tak = förbrukad mängd x andel över tak     [10] 

I Tabell 51 visas antaganden av som gjorts, samt resultat enligt formler [1] – [7] ovan.  

Tabell 51. Antaganden till grund för beräkningarna av utsläpp från fyllningen med mellanblandning.  

Parameter Värde 

MB flaskstorlek (l) 50 
Gasdensitet MB (g/l) 1,17 
MB-tryck (bar) 150 
Gasmängd per MB (g) 8775 
Mängd MB per fyllning (g) 60 
Antal spolningar (per fyllning) 3 
Rörtryck (bar) 5 
Rörvolym (l) 0,6 
Rörspolning (g) 10,5 
Medeltryck i MB 20 
Tömning av rörsystem (g) 14,04 
Resttryck vid tömning (bar) 15 
Mängd för fyllning och spolning (g) 7 898 
Antal fyllningar (per MB) 93 
Andel över tak (%) 36 

Vid fyllning med råvara som är fast inkopplad, metan, koldioxid eller kolmonoxid, ser 
beräkningarna ut på samma sätt som för fyllning med mellanblandning med skillnaden att 
inga regulatorer reglerar trycket utan tömningen av rörsystemet sker vid det tryck som 
råvaran har. Inte heller sker någon tömning av flaskan när den anses vara förbrukad ut 
utan den skickas till leverantören med resttryck. Detta gäller metan och kolmonoxid. 
Koldioxid förvaras i tank. Den mängd som fylls över varje gång är också större. I Tabell 
52 visas specifika antaganden som gjorts vid fyllning med fast råvara, i övrigt har 
beräkningarna gjorts på samma sätt som vid fyllning med mellanblandning. 
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Tabell 52.  Särskilda antaganden till grund för beräkningarna av utsläpp från styckefyllningen med fast råvara. 

Parameter Värde (CH4) Värde (CO2) Värde (CO) 

Gasdensitet MB (g/l) 0,68 1,8 1,17 
Mängd gas per fyllning (g) 250 500 750 
Medeltryck i fast råvara (bar) 107,5 60 107,5 
Andel över tak (%) 17 12 10 

Vid fyllning med spruta antas 10 % av råvaran emitteras till luften. Detta är uppskattat 
tillsammans med anställda i styckefyllningen och innefattar spill och av dunstning. 

12.2.4 Fyllning av kondenserad gas 

Under 2004 fylldes 306 kg svavelhexafluorid över till mindre flaskor 63 stycken mindre 
flaskor. Densiteten för den kondenserade gasen är 1,56 kg/l (vid noll grader och ett tryck 
på 12,56 bar). Vid överfyllningen töms en rörvolym på ca 0,075 liter när överfyllningen är 
färdig (spolningen av rörsystemet sker med kvävgas). Detta ger ett utsläpp på 63 x 0,075 x 
1,56 = 7,4 kg svavelhexafluorid per år.  

12.3 Metadata 

Data för utsläppsskattningarna kommer från undersökningar gjorda vid gasol- och 
koldioxidfabriken i Enköping och på AGA:s specialgasfabrik på Lidingö. Data för 
utsläppsskattning av gasol och koldioxid kommer från 2004 och 2005. Datainsamlingen 
för tömningen av returflaskor gjordes år 2002, data för att skatta utsläpp från 
rampfyllning och styckefyllning kommer från 2004.  

Data för att skatta utsläppen från gasol- och koldioxidfabriken utgörs av uppgifter om 
antal fyllda produkter 

Data för utsläppta halter från tömningen av returflaskor är insamlade av anställda som 
hanterar tömningen av returflaskor. De har undersökt trycket i varje flaska de tömt och 
antecknat detta tillsammans med innehållet i flaskan på papper under en 
tremånadersperiod. 

Data för att skatta utsläppen från rampfyllningen utgörs av uppgifter om antal fyllda 
produkter, samt dessas halter och tryck. Rörvolym som töms har skattats med hjälp av 
utvecklingsgruppen på specialgasfabriken. 

Data för skattning av utsläpp från styckefyllningen, utgörs av uppgifter om mängder 
som fyllts av olika ämnen uttaget ur datasystemet. Uppgifter om fyllningsmetod för de 
olika ämnena samt de parametrar som anges i Tabell 51 och Tabell 52, har fåtts från 
anställda i styckefyllningen. 

12.3.1 Datakvalitet 

Nedan beskrivs datakvaliteten som ligger till grund för skattningarna av utsläppen. 
Beskrivningen innefattar fem olika indikatorer för kvalitetsbedömning och kommer från 
Weidema och Wesnaes (1997, refererad i Rydh, Lindahl & Tingström, 2002). 
Kategorierna är: pålitlighet, kompletthet, tidskorrelation, geografisk korrelation och 
teknisk korrelation. Varje kategori får kvaliteten bedömd på en skala ett till fem, ju lägre 
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index desto högre kvalitet. Innebörden av de olika kategorierna och kvalitetsindexen syns 
i Tabell 53. 

Tabell 53. Beskrivning av fem indikatorer för kvalitetsbedömning av data (Weidema & Wesnaes, 1997) 

Kategori   Kvalitetsindex   
 1 2 3 4 5 
Pålitlighet Verifierad data 

baserad på 
mätningar 

Verifierad data 
delvis baserad på 
antaganden eller 
icke verifierad 
data baserad på 
mätningar 

 

Icke verifierad data 
delvis baserad på 
antaganden 

Kvalificerad 
uppskattning 

Icke kvalificerad 
uppskattning 

Kompletthet Representativa 
data från 
tillräckligt många 
platser över en 
tidsperiod som 
jämnar ut 
normala 
fluktuationer 

Representativa 
data från några 
platser men för 
en adekvat 
tidsperiod 

Representativa data 
från adekvata platser 
men för kort 
tidsperiod 

Representativa data 
från ett fåtal platser 
och kortare 
perioder eller 
ofullständiga data 
från ett adekvat 
antal platser och 
tidsperioder 

 

Okänd 
representativitet 
eller ofullständiga 
data från ett fåtal 
platser och eller 
kortare perioder 

Tidskorrelation Mindre än 3 års 
skillnad mot 
studien 

Mindre än 6 års 
skillnad mot 
studien 

Mindre än 10 års 
skillnad mot studien 

Mindre än 15 års 
skillnad mot 
studien 

 

Ålder av data är 
okänd eller mer än 
15 år 

Geografisk 
korrelation 

Data täcker 
området för 
studien 

Medeldata från 
ett större område 
som inkluderar 
studien 

Data från område 
med liknande 
produktions- 
förhållanden 

Data från område 
med nästan 
liknande 
produktions- 
förhållanden 

Data från okänt 
område eller med 
mycket olika 
produktions- 
förhållanden 

 
Teknisk 
korrelation 

Data från 
företag, processer 
och material som 
studerats 

Data från 
processer och 
material men från 
olika företag 

Data från processer 
och material men från 
olika andra 
processteknologier 

Data från liknande 
material och 
processer men med 
samma 
processteknologi 

Data från liknande 
material och 
processer men med 
annan 
processteknologi 
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12.3.1.1 Gasolfyllningen 

I Tabell 54 presenteras en uppskattning av kvaliteten för utsläppsdata över 
gasolfyllningen. 

Tabell 54. Datakvaliteten för gasolfyllningen. 

Kategori Kvalitetsindex Kommentar 
Pålitlighet 3 Goda uppgifter finns om hur 

mycket som fyllts av olika 
flaskor. Dock är skattningarna 
som ligger till grund för 
beräkningen av utsläppen vid 
fyllningen ganska grova.  

 
Kompletthet 1 Alla fyllda flaskor under 

tidsperioden är inkluderade.  

 
Tidskorrelation 1 Data kommer från 2004. 

 
Geografisk korrelation 1 Geografin utan betydelse för 

data kvaliteten. 

 
Teknisk korrelation 1 Innefattar data från AGA:s 

fyllning. 
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12.3.1.2 Koldioxidfyllningen 

I Tabell 55 presenteras en uppskattning av kvaliteten för utsläppsdata för 
koldioxidfyllningen. 

Tabell 55. Datakvaliteten för koldioxidfyllningen. 

Kategori Kvalitetsindex Kommentar 
Pålitlighet 3 Goda uppgifter finns om hur 

mycket som fyllts av olika 
flaskor. Dock är skattningarna 
som ligger till grund skattning av 
restgas grova och osäker het 
finns i massbalansen. 

 
Kompletthet 3 Data för en period på 3 

månader.  

 
Tidskorrelation 1 Data kommer från 2005. 

 
Geografisk korrelation 1 Geografin utan betydelse för 

data kvaliteten. 

 
Teknisk korrelation 1 Innefattar data från AGA:s 

fyllning. 

 

12.3.1.3 Returtömningen 

I Tabell 56 presenteras en uppskattning av kvaliteten för data över tömningen av 
returflaskor. 

Tabell 56. Datakvaliteten för tömningen av returflaskor. 

Kategori Kvalitetsindex Kommentar 
Pålitlighet 1 Innehållet och vilka mängder 

som släpps ut är känt. 

 
Kompletthet 1 Alla tömda flaskor under 

tidsperioden är medtagna.  

 
Tidskorrelation 1 Data kommer från 2001. 

 
Geografisk korrelation 1 Geografin utan betydelse för 

data kvaliteten. 

 
Teknisk korrelation 1 Innefattar data från AGA:s 

tömning. 
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12.3.1.4 Rampfyllningen (inklusive fyllningen av kondenserad gas) 

I Tabell 57 presenteras en uppskattning av kvaliteten på data som ligger till grund för 
skattningen av utsläppen från rampfyllningen.  

Tabell 57. Beskrivning av datakvaliteten vid skattningen av utsläpp från rampfyllningen. 

Kategori Kvalitetsindex Kommentar 
Pålitlighet 3 Goda uppgifter finns om hur mycket som fyllts av olika produkter. 

Dock är skattningarna som ligger till grund för beräkningen av 
utsläppen vid fyllningen grova.  

 
Kompletthet 2 Data för all fyllning under ett år.  

 
Tidskorrelation 1 Data för 2004. 

 
Geografisk korrelation 1 Geografin har ingen betydelse för dessa data.  

 

 
Teknisk korrelation 2 Data är bygger på uppskattningar av ramperna på Lidingö. Inge 

hänsyn har tagits till skillnad mot ramperna i Enköping. 
Restgastömning står dock för större delen av utsläppen vilket inte 
antas skilja sig mot Enköping.  

12.3.1.5 Styckefyllningen 

I Tabell 58 presenteras en uppskattning av kvaliteten på data som ligger till grund för 
skattningen av utsläppen från Styckefyllningen. 

Tabell 58. Beskrivning av datakvaliteten vid skattningen av utsläpp från styckefyllningen 

Kategori Kvalitetsindex Kommentar 
Pålitlighet 3 Goda uppgifter finns om hur mycket som fyllts av olika ämnen. 

Dock är skattningarna som ligger till grund för beräkningen av 
utsläppen vid fyllningen grova.  

Kompletthet 2 Data för all fyllning under ett år.  
Tidskorrelation 1 Data för 2004. 
Geografisk korrelation 1 Geografin har ingen betydelse för dessa data.  
Teknisk korrelation 2 Data är bygger på uppskattningar och mätningar vid 

styckefyllningen på Lidingö. Ingen hänsyn har tagits till skillnad mot 
styckefyllningen i Enköping.   
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Bilaga 13. Hygieniska gränsvärden 

Till skydd för dem som arbetar inom verksamheter där de utsätts för kemiska hälsorisker 
har Arbetarskyddsstyrelsen (2000) satt upp hygieniska gränsvärden för vilka halter som får 
finnas i luften av olika ämnen. Hygieniska gränsvärden för ett antal ämnen som är av 
relevans för specialgasfabriken i finns i Tabell 59.  Ett hygienisk gränsvärde definieras 
som ”Högsta godtagbara genomsnittshalt (tidsvägt medelvärde) av en luftförorening i 
inandningsluften.” (Arbetarskyddsstyrelsen, 2000).  

Tabell 59. Hygieniska gränsvärden för ett antal ämnen som används på specialgasfabriken 

  Densitet 
(g/liter) 

Hygieniskt 
gränsvärde 
(ppm) 

Max utsläpps-
hastighet 
(g/min) 

Ammoniak 0,71 25 14,8 
Dimetylamin 1,9 2 3,2 
Dimetyldisulfid 3,9 1 3,2 

Dimetylsulfid 2,6 1 2,2 
Etylamin 1,9 10 15,8 
Kolmonoxid 1,15 35 33,5 
Korbonylsulfid* 2,5 10 20,8 
Kvävedioxid 1,9 2 3,2 
Kvävemonoxid 1,23 25 3,2 
Metylamnin 1,3 10 10,8 
Metylklorid 2,1 10 17,5 
Metylmerkaptan 2 1 1,7 
Svaveldioxid 2,7 2 4,5 
Svavelväte 1,4 10 11,7 
Tetrahydrotiofen* 3,7 2 6,2 
Trimetylamin* 2,5 2 4,2 

*Hygienisk gränsvärde saknas 

Metylmerkaptan, dimetylsulfid och dimetyldisulfid får sammantagna inte överstiga 1 ppm. 

Det hygieniska gränsvärdet anger alltså den högsta halt av en luftförorening, under vilket 
en person, som exponeras för föroreningen, anses vara skyddad mot ohälsa. Detta ska 
enligt Arbetarskyddsstyrelsen (2000) även gälla vid långvarig exponering, d.v.s. under ett 
helt arbetsliv, men de påpekar att variationen mellan individer dock är stor. Det kan 
därför inte uteslutas, att ett fåtal personer i en stor grupp, som är exponerad för halter 
kring eller under gränsvärdet, kan få lindriga och övergående besvär. Det kan inte heller 
uteslutas, att ett ännu färre antal personer kan få sjukdomssymptom. 

På specialgasfabriken töms returflaskor och restgas i flaskor som rampfylls, i de flesta 
fallen över tak. För att skatta hur hög halt inomhusluften kan få vid tömning av flaskor 
används följande modell. Luftflödet in i fabriken antas vara 5000 m3/h eller 83,3 
liter/min. 10 % av en utsläppt gas antas sugas in via friskluftsintaget och detta gör att ett 
utsläpp på 0,833 liter/min av en gas i ren form ger en halt på 1 ppm i intagningsluften. 
Maximal utsläppshastighet blir därför: 

Max. utsläppshastighet. (g/min) = Hyg.gränsvärde (ppm) x 0,83 (l/min) x gasdensitet (g/l).  [3] 
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Den maximala utsläppshastigheten ligger sedan till grund för hur utsläppen över tak görs. 
Om exempelvis en 20-litersflaska innehållande 4000 ppm NO (0,4 %) och med ett 
resttryck på 27 bar ska tömmas över taket gäller följande. Mängden NO fås med hjälp av 
[1] och gasdensiteten från Tabell 59 och blir 2,7 g. Enligt Tabell 59 är maximala 
utsläppshastigheten 3,2 g/min. Alltså kan flaskan släppas över tak under en minut.  

Uppskattningarna är mycket grova och ska bara ses som en hjälp för att inte riskera att 
några hygieniska gränsvärden överskrids. Att 10 % av ett utsläpp skulle sugas in med 
friskluften är antaget för att överskatta mängderna gas in i fabriken. Uppskattningarna är 
dessutom gjorda för fabriken på Lidingö. I Enköping är röret för utblås placerat högre 
upp i luften och bättre i förhållande till friskluftsintag jämfört med Lidingö. 



 105

Bilaga 14. Miljöeffekter 

14.1 Växthuseffekten 

Växthuseffekten uppstår då så kallade växthusgaser, främst koldioxid och vatten, i 
atmosfären absorberar värmestrålningen från jorden. Växthuseffekten är en naturlig 
process och en förutsättning för livet på jorden. Utan denna skulle jordens 
medeltemperatur ligga på -18 °C, istället för som idag 15°C (Van Loon & Duffy, 2000).  

I dag sker dock utsläpp av växthusgaser från mänsklig aktivitet i en sådan utsträckning att 
en förstärkning av naturliga växthuseffekten sker. Främst sker detta på grund av utsläpp 
av koldioxid. Förutom koldioxid är vattenånga, metan, ozon, lustgas, svavelhexaflourid 
och CFC-föreningar (freoner) viktiga växthusgaser. Den vanligaste orsaken till utsläpp av 
koldioxid är nyttjandet av fossilt bränsle (Naturvårdsverket, 2005a). Detta befaras leda till 
en förhöjd medeltemperatur på jorden vilket kan få betydande negativa konsekvenser. En 
fördubbling av koldioxidhalten i atmosfären kan enligt Brandt och Gröndahl (2000) leda 
till en temperaturökning med 1,5-4,4 °C. Detta kan leda till stora rubbningar av 
ekosystemen. Ökad temperatur leder dessutom till ökad avdunstning från haven vilket ger 
mer vattenånga i atmosfären och ytterligare förstärkt växthuseffekt eftersom vattenånga 
är en växthusgas.  

Även om det inte är fullständigt klarlagt att den globala temperaturökning som forskare 
sett (0,6 °C sedan början av 1900-talet) har att göra med den förstärkta växthuseffekten så 
skulle en global temperaturökning kunna få mycket stora konsekvenser. IPCCC (2003) 
har i modeller föreslagit en global temperaturökning med ökning med 1,4-5,8 °C de 
närmaste hundra åren. Detta skulle drabba jordens länder hårt, särskilt utvecklingsländer 
som har dåliga ekonomiska resurser att skydda sig mot effekterna.  

14.2 Nedbrytning av ozonskiktet 

Stratosfären är den del av atmosfären som ligger mellan 15 och 50 kilometers höjd över 
havet och i vilket finns det så kallade ozonskiktet ligger. Ozon bildas genom att solljus av 
en våglängd <240 nm absorberas av och klyver syremolekyler som bildar ozon. 
Återbildning av syre sker också med hjälp av främst kväveoxider. Detta skikt fungerar 
som ett filter för de skadliga våglängderna av solens UV-ljus som annars skulle leda till 
cellskador på levande organismer. Halogenföreningar, dvs föreningar som innehåller 
flour, klor, brom, jod och astat, är mycket stabila och kan därför transporteras upp i 
stratosfären. Där sönderdelas de av UV-strålningen och de fria halogenerna kan sedan 
oxideras av ozonmolekylerna så att en halogenoxid och syre bildas. Utsläpp av 
halogenföreningar kan alltså leda till en uttunning av ozonskiktet och genom att 
halogenoxiden sönderfaller kan exempelvis en enda kloratom bryta ner 10 000 
ozonmolekyler (Brandt och Gröndahl, 2000). Kväveoxider från exempelvis trafiken kan 
också leda till en nedbrytning av ozonskiktet. Det finns också en naturlig nedbrytning av 
ozonskiktet, som under åren har upprätthållits, genom att lustgas och metan 
transporterats upp i atmosfären och fungerar som ozonnedbrytare. Ozonet i stratosfären 
har inget utbyte med det ozon, som bildas som följd av utsläpp av kväveoxider och 
kolväten vid markytan, främst i städer.  

I Sverige har nästan all användning av ozonnedbrytande ämnen upphört 
(Naturvårdsverket, 2005b). Mellan 1988 och 1995 minskade förbrukningen av 
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ozonnedbrytande ämnen med 93 %. År 2002 var förbrukningen av ozonnedbrytande 
ämnen enligt Naturvårdsverket (2005b) marginell. Eftersom förbrukningen har minskat 
har också utsläppen av klorfluorkarboner (CFC) minskat, från ca 4 000 ton/år 1988 till ca 
350 ton/år 2002. Att återställa de skador som skett på ozonskiktet kan dock ta lite tid. 
Enligt Naturvårdsverket (2005b) är den senaste bedömningen av internationella forskare 
är att man tidigast år 2020 kommer att kunna se en återhämtning av ozonskiktet över 
Europa. Tidigast år 2050 kan det vara återställt – om alla parter lever upp till det s.k. 
Montrealprotokollet, som reglerar avvecklingen av ozonnedbrytande ämnen på 
internationell nivå. Protokollet anses vara en av de mest lyckade internationella 
miljööverenskommelserna. Det fortsatta resultatet anses dock avgöras av utvecklingen i 
u-länderna. 

14.3 Försurning 

Försurning i naturen har både uppstått genom antropogena och naturliga orsaker. Den 
främsta antropogena orsaken till försurning är utsläpp av svavel- och kväveoxider från 
förbränning av fossilt bränsle (Naturvårdsverket, 2005c). De sura luftföroreningarna 
hinner oftast tillbringa ett par dygn i atmosfären innan de faller till marken. Detta gör att 
de med vindarnas hjälp kan transporteras långa sträckor och det sura nedfallet i Sverige 
endast till liten del kommer från inhemska källor. Den största delen kommer istället från 
Centraleuropa och de brittiska öarna.  

Stora delar av Sverige, främst de södra delarna har problem med försurad mark och 
vattendrag. Den försurande nederbörden minskar, men många sjöar är fortfarande så 
försurade att de måste kalkas regelbundet för att känsliga arter ska kunna överleva där 
(Naturvårdsverket, 2005c). Sverige är för övrigt det land som kalkar mest i världen. 

14.4 Övergödning 

Övergödning eller eutrofiering av ett ekosystem innebär att näringsämnen tillförs 
systemet. I en näringsfattig sjö kan detta till en början ha en viss positiv effekt för växter 
och djur i vattnet, som ökar i antal (Naturvårdsverket, 2005d). Om näringstillförseln blir 
för stor blir algproduktionen så stor att en stor del av vattnets syreinnehåll, främst vid 
botten, förbrukas då alla plankton ska brytas ner när de dött. Syrebristen kan slå ut 
bottendjuren och i en del fall även fisken. Om syret i bottenvattnet försvinner helt bildas i 
stället svavelväte, ett ämne som är giftigt för allt högre liv. Övergödning drabbar inte bara 
vattendrag, sjöar och hav utan även marken. En viss mängd näringsämnen tillförs 
ekosystemen naturligt, bland annat genom vittring av berggrunden. Till detta kommer 
dock de antropogena utsläppen gödande ämnen, i första hand kväve eller fosfor som ofta 
är tillväxtbegränsande. I sötvatten är det oftast fosfor som är tillväxtbegränsande och i 
mark och saltvatten oftast kväve. 

Bidraget av kvävebelastande ämnen via atmosfären till mark och vatten är i dag mycket 
högre än för några decennier sedan (Naturvårdsverket, 2005d). Nederbörden är idag 
rikare både av nitrat och av ammonium. Nitratnedfallet kommer främst från kväveoxider 
från bl a biltrafiken, medan ammoniumnedfallet i första hand kommer från den 
ammoniak som avgår till luften från stallgödsel. Sammanlagt svarar luftföroreningarna för 
ungefär en tredjedel av de kvävemängder som når Östersjön. Kvävetillförseln via 
atmosfären har dock enligt Naturvårdsverket (2005d) också påverkat vegetationen på 
land, framför allt i skogs-, ängs- och betesmarker, som ursprungligen varit mer eller 
mindre näringsfattiga. I sydvästra Sverige har kvävenedfallet varit så kraftigt att 
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skogsmarken till och med blivit kvävemättad på sina ställen. Under dessa omständigheter 
kan kvävenedfallet också medverka till försurningen av mark och vatten. Åtskilliga 
insatser har gjorts för att begränsa kväveoxid- och ammoniakutsläppen till luften, men 
även detta arbete har framskridit långsammare än beräknat.  

14.5 Bildning av marknära ozon (fotokemiska oxidanter) 

Fotokemiska oxidanter bildas bland annat genom reaktioner mellan kväveoxider och 
flyktiga kolväten (VOC) samt även kolmonoxid understödda av solljus. Den vanligaste 
fotokemiska oxidanten är ozon. Kväveoxider och kolväten finns naturligt nära marken 
och således bildas marknära ozon naturligt. Däremot har utsläpp gjort att luften 
innehåller mer kväveoxider och kolväten än tidigare och alltså bildas mer ozon 
(Naturvårdsverket, 2005e). I Sverige kommer utsläppen av kväveoxid- och 
kolväteutsläppen till stor del från trafiken och från förbränningsanläggningar. En del av 
Sveriges marknära ozon kommer också från reaktioner mellan kväveoxider och kolväten, 
som kommit med vindarna från kontinenten. Marknära ozon kan påverka växter genom 
att störa ämnesomsättningen hos dem och påskynda åldrandet. Människor kan drabbas av 
irriterade slemhinnor i ögon och öron. 

Sverige har kväveoxid- och kolväteutsläppen minskat med drygt 30% sedan 1980-talet 
(Naturvårdsverket, 2005e). Detta har skett bl a tack vare katalysatorreningen i nya bilar. 
Om ozonhalten ska kunna avta i Sverige krävs dock rejäla minskningar av kväveoxid- och 
kolväteutsläppen i hela Europa. För att få ned ozonförekomsten till nivåer som varken 
påverkar känsliga växter eller människor skulle dessa utsläpp sannolikt behöva reduceras 
med 75–80 %. De internationella avtal, som hittills har träffats om begränsningar av 
kväveoxid- och kolväteutsläppen i Europa, har dock långt kvar dit. Andningsbesvär hos 
människor har i en del fall påvisats vid ozonhalter kring 160 µg/m³. Sådana halter 
förekommer tidvis i södra Sverige. 
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Bilaga 15. Data till grund för beräkningar 
av verksamhetens miljöeffekter 

Nedan beskriv de data som ligger till grund för skattningen av verksamhetens påverkan 
inom olika miljöeffektkategorier. 

15.1 Gasol- och koldioxidfabriken 

15.1.1 Gasolfyllning 

Utsläppen av gasol har uppskattats till 198 kg. Miljöpåverkan från gasolen syns i Tabell 
60. 

Tabell 60. Miljöpåverkan från utsläpp från gasolfyllningen 

Ämne Utsläppt 
mängd 
(kg) 

GWP-
faktor 

GWP ODP-
faktor 

ODP POCP-
faktor 

POCP AP-
faktor 

AP EP-
faktor 

EP 

Propan 198     1,76E-1 34,8     

15.1.2 Koldioxidfyllning 

Utsläppen av koldioxid har uppskattats till 13,4 ton. Miljöpåverkan från 
koldioxidfyllningen syns i Tabell 61. 

Tabell 61. Miljöpåverkan från utsläpp vid koldioxidfyllningen 

Ämne Utsläppt 
mängd 
(kg) 

GWP-faktor GWP ODP-
faktor 

ODP POCP-
faktor 

POCP AP-
faktor 

AP EP-
faktor 

EP 

Koldioxid 13400 1 13400         

15.1.3 Gasolpanna 

Utsläppen från gasolpannan och dess miljöpåverkan syns i Tabell 62. 

Tabell 62. Miljöpåverkan från utsläpp vid gasolpannan 

Ämne Utsläppt 
mängd 
(kg) 

GWP-
faktor 

GWP ODP-
faktor 

ODP POCP-
faktor 

POCP AP-
faktor 

AP EP-
faktor

EP 

Koldioxid 90000 1 90000         
NOx 104       0,5  0,13  

15.2 Specialgasfabriken 

15.2.1 Tömning av returflaskor 

I 
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Tabell 63 visas hur utsläppen från tömningen av returflaskor delats in i olika 
miljöeffektskategorier. 
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Tabell 63. Utsläppen från tömningen av returflaskor indelade i miljöeffektskategorier. 

Ämne Utsläppt 
mängd 
(g) 

GWP-
faktor 

GWP ODP-
faktor 

ODP POCP-
faktor 

POCP AP-
faktor 

AP EP-
faktor 

EP 

Koldioxid 274855 1 275         
Kolmonoxid   8914     0,027 0,2     
Metan 939 23 22   0,006 0,0     
Kvävemonoxid  808         1,84 1,5 
Svaveldioxid   301     0,048 0,0 1 0,3   
Acetylen 143     0,085 0,0     
Propan 66     0,176 0,0     
Iso-butan 37     0,307 0,0     
Kvävedioxid   23       0,5 0,0 1,2 0,0 
Ammoniak   18       1,6 0,0 4,3 0,1 
Iso-pentan 10     0,405 0,0     
N-butan 8     0,352 0,0     
Eten 6     1 0,0     
Etanol 2     0,399 0,0     
Acetaldehyd 1     0,641 0,0     
Etan 1     0,123 0,0     
Propen 1     1,123 0,0     
Bensen 0,4     0,218 0,0     
Hexan-n 0,3     0,482 0,0     
Summa (kg)   296  0  0,3  0,4  1,6 

15.2.2 Rampfyllningen  

I Tabell 64 visas hur utsläppen från rampfyllningen delats in i olika miljöeffektskategorier. 

Tabell 64. Utsläppen från rampfyllningen indelade i olika miljöeffektskategorier 

Ämne Utsläpp 
(kg) 

GWP-
faktor 

GWP ODP-
faktor 

ODP POCP-
faktor 

POCP AP-
faktor 

AP EP-
faktor 

EP 

CO2 755 1 762         
NO 95,4         1,84 175 
CH4 27,6 23 635   0,006 0,2     
CO 21,1     0,027 0,6     
NO2 1,1       0,5 0,5 1,20 1,3 
Summa    1397  0  0,2  0,5  177 
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15.2.3 Styckefyllningen 

I Tabell 65 visas hur utsläppen från styckefyllningen delats in i olika 
miljöeffektskategorier. 

Tabell 65. Utsläppen från styckefyllningen indelade i olika miljöeffektskategorier 

Ämne Utsläppt 
mängd 
(kg) 

GWP-
faktor 

GWP ODP-
faktor 

ODP POCP-
faktor 

POCP AP-
faktorer 

AP EP-
faktorer 

EP 

Lustgas 197 296 58200  0    0  0 
Koldioxid 84 1 84  0  0,0  0  0 
Svavelhexafluorid 24 22200 532800  0  0,0  0  0 
Kolmonoxid 11  0  0 0,027 0,3  0  0 
Kväveoxider 9  0  0  0,0 0,5 4,5 1,2 10,8 
Propan 6  0  0 0,176 1,1  0  0 
Metan 6 23 142  0 0,006 0,0  0  0 
Iso-butan 4  0  0 0,307 1,3  0  0 
Perfluorobutan 3 8600 24343  0  0,0  0  0 
Kvävemonoxid 3  0  0  0,0  0 1,84 4,6 
R23 2 30 62  0 0,023 0,0  0  0 
Eten 2  0  0 1 2,0  0  0 
Svaveldioxid 2  0  0 0,048 0,1 1,2 2,2  0 
Propen 2  0  0 1,123 1,7  0  0 
Etan 1  0  0 0,123 0,1  0  0 
Butan-n <1  0  0 0,352 0,2  0  0 
Acetylen <1  0  0 0,085 0,0  0  0 
Kvävedioxid <1  0  0 0,028 0,0 0,5 0,13 1,2 0,3 
Perfluopropan <1 8600 876  0  0  0  0 
Dimetyleter <1  0  0 0,189 2E-02  0  0 
Perfluorbutan <1 8900 740  0  0  0  0 
Iso-pentan <1  0  0 0,405 3E-02  0  0 
1-buten <1  0  0 1,079 6E-02  0  0 
Etanol  <1  0  0 0,399 1E-02  0  0 
Iso-buten  <1  0  0 0,627 5E-03  0  0 
Bensen <1  0  0 0,218 1E-03  0  0 
n-pentan <1  0  0 0,395 2E-03  0  0 
1-hexen <1  0  0 0,874 4E-03  0  0 
Acetaldehyd <1  0  0 0,641 2E-03  0  0 
Toluen <1  0  0 0,637 1E-03  0  0 
Buten-2-cis <1  0  0 1,146 1E-03  0  0 
Buten-2-tran <1  0  0 1,132 1E-03  0  0 
Metanol <1  0  0 0,14 7E-05  0  0 
n-Hexan <1  0  0 0,482 2E-04  0  0 
1,3-butadien <1  0  0 0,851 1E-04  0  0 
Metylklorid <1 16 0,0 0,02 2E-06 0,005 4E-07  0  0 
Dikloreten <1  0  0 0,447 3E-05  0  0 
Cyklohexan <1  0  0 0,29 8E-06  0  0 
 Summa  625338  2E-06  7,1  6,8  15,7 

15.2.5 Fyllning av kondenserad gas 

Utsläpp av svavelhexafluorid har uppskattats till 7,4 kg vilket med svavelhexafluorids 
GWP-faktor på 22200 ger en GWP på 164700 kg CO2-ekvivalenter. 
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15.3 Transporter 

Utsläpp från en verksamhetens transporter finns beskrivna mer i detalj i bilaga 11. Tabell 
66, Tabell 67 och Tabell 68 visar en sammanställning över utsläppen från verksamhetens 
transporter indelade i olika miljöeffektskategorier.  

Tabell 66. Utsläppen från verksamhetens transporter i Enköping indelade i olika miljöeffektskategorier  

Ämne Utsläppt 
mängd (kg) 

GWP-
faktor 

GWP ODP-
faktor 

ODP POCP-
faktor 

POCP AP-
faktor 

AP EP-
faktor 

EP 

Koldioxid 54526 1 54526    0     
Kväveoxider 418 0 0    0   1,2 502 
kolväten (metan) 20 23 449   0,006 1E-01     
Kolmonoxid 29 0 0   0,027 8E-01     
Svaveldioxid 5E-02 0 0     0,048 2E-03 1 5,E-02     
Summa   54975  0  1  0,05  502 

Tabell 67. Utsläppen från verksamhetens transporter i Sverige indelade i olika miljöeffektskategorier 

Ämne Utsläppt 
mängd (kg) 

GWP-
faktor 

GWP ODP-
faktor 

ODP POCP-
faktor 

POCP AP-
faktor 

AP EP-
faktor 

EP 

Koldioxid 692368 1 692368         
Kväveoxider 5547 0 0       1,2 6657 
kolväten (metan) 303 23 6969   0,006 2     
Kolmonoxid 444 0 0   0,027 12     
Svaveldioxid 25 0 0     0,048 1 1 25     
Summa   699337  0  15  25  6657 

Tabell 68. Utsläppen från verksamhetens transporter totalt (Sverige och utlandet) indelade i olika 
miljöeffektskategorier 

Ämne 

 

Utsläppt 
mängd 
(kg) 

GWP-
faktor 

GWP ODP-
faktor 

ODP POCP-
faktor 

POCP AP-
faktor 

AP EP-
faktor 

EP 

Koldioxid 777674 1 777674         
Kväveoxider 6396 0 0       1,2 7675 
Kolväten (metan) 344 23 7921   0,006 2     
Kolmonoxid 531 0 0   0,027 14     
Svaveldioxid 49 0 0     0,048 2 1 49     
Summa   785594  0  19  49  7675 
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15.4 Elanvändning 

I Tabell 69 redovisas hur utsläppen från verksamhetens elanvändning delats in i olika 
miljöeffektskategorier. 

Tabell 69. Utsläppen från produktionen av den el som verksamheten använder indelad i olika 
miljöeffektskategorier. 

Ämne Utsläppt 
mängd (kg) 

GWP-
faktor 

GWP ODP-
faktor 

ODP POCP-
faktor 

POCP AP-
faktor 

AP EP-
faktor 

EP 

Koldioxid 33650 1 33650         
Kväveoxider 102         1,2 123 
Kolväten 
(metan) 

10 23 234   0,006 0,1     

Kolmonoxid 32     0,027 0,9     
Svaveldioxid 49         0,048 2,3 1 49     
Summa   33883    3,3  49  123 
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Bilaga 16. Miljökvalitetsnormer 

16.1 Kväveoxider 

Kväveoxider bidrar till försurning och övergödning av mark, skog och vatten. Bland 
kväveoxiderna har kvävedioxid negativa effekter på luftvägarna, såsom irritation samt 
nedsatt lungfunktion. Personer med astma är särskilt utsatta (Naturvårdsverket, 2005). 

Halterna kvävedioxid i Sverige har, enligt Naturvårdsverket (2005) minskat sedan början 
av 1980-talet. Främst har detta att göra med förbättrad avgasrening hos motorfordonen. 
Minskningen hejdas dock av att trafiken ökar totalt och på vissa hårt trafikerade vägar i 
Storstäderna överskrids normen. I förordning 2001:527 om miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft anges att kvävedioxid efter den 31 december 2005 till skydd för människors 
hälsa inte får överskrida värden enligt Tabell 70. 

Tabell 70.  Miljökvalitetsnorm kvävedioxid till skydd för människors hälsa. 

Tid för vilken medelvärdet 
beräknas 

Värde Anmärkning (utförligare i SFS 
2001:527) 

1 h 90 µg/m3 Värdet får överskridas 175 gånger per 
år (98-percentil) 

1 dygn 60 µg/m3 Värdet får överskridas 7 gånger per år 
(98-percentil) 

1 år 40 µg/m3 Aritmetiskt medelvärde 

Till skydd för ekosystem gäller värden enligt Tabell 71. 

Tabell 71. Miljökvalitetsnorm gällande kvävedioxid för till skydd för ekosystemen. 

Tid för vilken medelvärdet 
beräknas 

Värde Anmärkning (utförligare i SFS 
2001:527) 

1 år 30 µg/m3 Aritmetiskt medelvärde av NOx. 
Gäller på landsbygd med minst 20 km 
till närmaste storstad eller 5 km till 
annat bebyggt område. 

16.2 Svaveldioxid 

Svaveldioxid reagerar i atmosfären med vatten och leder till sur nederbörd, som kan skada 
mark och vatten. Försurningen är enligt Naturvårdsverket (2005) ett av de stora 
miljöproblemen i Sverige. Svaveldioxid kan orsaka söndervittring av kulturbyggnader och 
fornminnen samt vid förhöjda halter även påverkan hälsan hos människor och djur, 
främst genom irritation av luftvägarna. Vid halter över miljökvalitetsnormen finns risk för 
ökade besvär för astmatiker och ökad frekvens av luftvägsinfektioner (LVF, 2005f).  

Halterna av svaveldioxid i Sverige har minskat stadigt och är idag låga. Främsta 
anledningen till detta är minskat svavelinnehåll i bränslen. Intransport av förorenad luft 
med höga halter av svaveldioxid har påtagligt minskat på grund av industriell 
omstrukturering av östra Europa samt genom internationella överenskommelser om 
minskade utsläpp (Naturvårdsverket 2005). 
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Gränsvärden för utomhusluft gällande svaveldioxid i utomhusluft till skydd för 
människors hälsa presenteras i Tabell 72, och till skydd för ekosystemen i Tabell 73. 

Tabell 72. Miljökvalitetsnormen gällande svaveldioxid till skydd för människors hälsa. 

Tid för vilken medelvärdet beräknas Värde Anmärkning (utförligare i SFS 
2001:527) 

1 h 200 µg/m3 Värdet får överskridas 175 gånger per 
år (98-percentil) 

1 dygn 100 µg/m3 Värdet får överskridas 7 gånger per år 
(98-percentil) 

Tabell 73. Miljökvalitetsnormen gällande svaveldioxid till skydd för ekosystemen 

Tid för vilken medelvärdet beräknas Värde Anmärkning (utförligare i SFS 
2001:527) 

1 vinterhalvår 

(31 okt - 31 mars) 

20 µg/m3 Aritmetiskt medelvärde 

1 år 20 µg/m3 Aritmetiskt medelvärde  

16.3 Kolmonoxid 

Kolmonoxid sprids korta sträckor och ger därför främst lokala effekter. Människors hälsa 
påverkas genom att kolmonoxiden påverkar syretransporten i blodet genom att bilda hårt 
till hemoglobinet i de röda blodkropparna. Detta får främst effekter för hjärt-kärlsystemet 
och hjärnan (Naturvårdsverket, 2005). 

I Sverige kommer den största mängden kolmonoxidutsläpp från trafiken (ca 80 %). 
Övriga utsläpp har sitt ursprung från ofullständig förbränning i samband med industri 
och energiproduktion (Naturvårdsverket, 2005). Förbättrad avgasrening i fordon har dock 
lett till att kolmonoxidutsläpp inte längre är ett stort problem i Sverige. 

Kolmonoxid får efter den 31 december 2004 inte förekomma i utomhusluft med mer än i 
genomsnitt 10 milligram per kubikmeter luft. 

16.4 Bly 

Bly frigörs och når ut i atmosfären bland annat vid förbränning av fossila bränslen, 
biobränslen eller avfall. Tidigare var blytillsatser i bensinen en stor källa till 
blyföroreningar i luften. Eftersom bly binder mycket hårt till humusen i markens ytskikt 
finns fortfarande stora mänger av de blyföroreningar som släppts ut under åren kvar i 
marken där de fallit ned. Trots att blynedfallet nu har minskat kraftigt fortsätter därför 
blyhalterna av allt att döma att vara kraftigt förhöjda i marken (Naturvårdverket, 2005). 

Bly får inte förekomma i utomhusluft med mer än i genomsnitt 0,5 µg/m3 luft under ett 
kalenderår (årsmedelvärde). 

16.5 Bensen 

Bensen är ett flyktigt ämne som kan orsaka cancer. De huvudsakliga källorna till bensen 
är emissioner från motorfordon, avdunstningsförluster under transport, distribution och 
lagring av petroleumprodukter samt emissioner i samband med eldning av ved, särskilt i 
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icke miljögodkänd utrustning. Under senare år har halterna av bensen i tätortsluft 
minskat, främst beroende på förbättrad bensin med lägre bensenhalter, men även 
förbättrad motorteknik och åtgärder för att minska avdunstningsförluster från bilar och 
bensindistribution har också haft betydelse (Naturvårdsverket, 2005). 

Bensen får efter den 1 januari 2010 inte förekomma i utomhusluft med mer än i 
genomsnitt 5 µg/m3 luft under ett kalenderår (årsmedelvärde). 

16.6 Partiklar 

Luftens innehåll av partiklar kan ha både naturligt ursprung samt ursprung ur mänsklig 
aktivitet. Exempel på partiklar, som uppstår som följd av mänsklig aktivitet, är sulfater, 
nitrater, organiska ämnen och sot som uppstår från vägtrafiken samt förbränningen av 
biobränslen och oljeprodukter. Slitageprodukter från vägtrafik utgör en annan 
betydelsefull källa. Mänskligt orsakade partiklar ger upphov till 1,5 gånger mer fina 
partiklar än de naturliga källorna och det är dessutom huvudsakligen de fina partiklarna 
som orsakar hälsoproblem (Naturvårdsverket, 2005).  

Halterna av partiklar i utomhusluft får efter den 31 december 2004 inte överskrida 
värdena i Tabell 74. 

Tabell 74. Miljökvalitetsnormen gällande partiklar till skydd för människors hälsa 

Tid för vilken medelvärdet 
beräknas 

Värde Anmärkning (utförligare i SFS 
2001:527) 

1 dygn 50 µg/m3 Värdet får överskridas 35 gånger per 
år (90-percentil) 

1 år 40 µg/m3 Aritmetiskt medelvärde 

16.7 Ozon 

Marknära ozon bildas genom kemiska reaktioner mellan kväveoxider och flyktiga 
organiska ämnen (VOC). Reaktionen sker under inverkan av solljus, vilket innebär att 
ozonhalterna är högre under årstider med mycket sol. Människor påverkas negativt av 
ozon bland annat genom irritation av ögon och slemhinnor. Ozon kan också leda till 
inflammation av luftvägarna. Växter kan också skadas av ozon genom att bladens 
åldrande påskyndas, detta orsakar ekonomiska förluster för jord- och skogsbruk 
(Naturvårdverket, 2005).   

Höga ozonhalter är ett regionalt problem, eftersom ozonet kan färdas långa sträckor. Det 
innebär att ozon från kontinenten kan transporteras till Sverige och bidra till en 
försämring av luftkvaliteten. Följaktligen uppmäts de högsta ozonhalterna i södra Sverige 
där intransporten är som störst. Eftersom höga ozonhalter till stor del beror på 
intransport ger lokala åtgärder inga direkta effekter, utan det krävs stora minskningar av 
utsläppen av kväveoxider och kolväten i hela Europa (Naturvårdsverket, 2005). 

Till skydd för människors hälsa skall det eftersträvas att ozon efter den 31 december 2009 
inte förekommer i utomhusluft med mer vad som anges i Tabell 75. 

Tabell 75. Miljökvalitetsnormen gällande marknära ozon till skydd för människors hälsa 
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Tid för vilken medelvärdet beräknas Värde Anmärkning (utförligare i SFS 
2001:527) 

8 timmar (se anmärkning) 120 µg/m³ Genomsnittsvärdet skall avse ett 
dygnsvärde som beräknas på följande 
sätt. Ett åttatimmarsgenomsnitt skall 
bestämmas för varje timme. Varje 
åttatimmarsgenomsnitt bestäms som 
medelvärdet av de åtta senaste 
timmarnas uppmätta värden. 
Dygnsvärdet bestäms som det högsta 
av de under dygnet bestämda tjugofyra 
åttatimmarsgenomsnitten. Det första 
åttatimmarsgenomsnittet avser tiden 
från kl. 17.00 det närmast föregående 
dygnet till kl. 1.00 det aktuella dygnet 
och det sista åttatimmarsgenomsnittet 
avser tiden från kl. 16.00 det aktuella 
dygnet till kl. 24.00 samma dygn. 

Till skydd för växtligheten skall det eftersträvas att ozon från och med 1 januari, 2010 till 
och med 31 december, 2019 inte förekommer i utomhusluft med mer vad som anges i 
Tabell 76. 

Tabell 76. Miljökvalitetsnormen gällande marknära ozon till skydd för växtlighet (från och med 2010) 

Tid för vilken medelvärdet 
beräknas 

Värde Anmärkning (utförligare i SFS 
2001:527) 

AOT 40 (se Anmärkning) 18 000 [µg/m³]*h  

 

(genomsnittligt värde under 
femårsperioden) 

Exponeringsindex AOT 40 avser 
värde för summerade överskridanden 
av en viss halt ozon under en viss 
tidsperiod. Exponeringsindex AOT 40 
uttrycks i mikrogram per kubikmeter 
luft och timme och beräknas på 
följande sätt. Under perioden från och 
med den 1 maj till och med den 31 juli 
varje år skall det för varje timme 
mellan kl. 8.00 och 20.00 bestämmas 
ett timmedelvärde för ozonhalten. 
Varje timmedelvärde bestäms som 
skillnaden mellan den koncentration 
av ozon som överstiger 80 mikrogram 
per kubikmeter luft och 80 mikrogram 
per kubikmeter luft. Skillnaderna 
summeras först för varje dag och 
sedan till en totalsumma för hela 
perioden. 

Till skydd för växtligheten skall det eftersträvas att ozon efter 31 december, 2019 inte 
förekommer i utomhusluft med mer vad som anges i Tabell 77. 

Tabell 77. Miljökvalitetsnormen gällande marknära ozon till skydd för växtlighet (från och med 2020) 

Tid för vilken medelvärdet 
beräknas 

Värde Anmärkning (utförligare i SFS 
2001:527) 

AOT 40 (se Anmärkning) 6 000 

[µg/m³]*h 

AOT 40 enligt tabell 8 
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Bilaga 17. De nationella miljömålen  

Nedan presenteras de nationella miljömålen som riksdagen antog 1999. Dessa är hämtade 
från Miljömålsportalen (2005). Sedan beskrivs de mål som kan påverkas av AGA:s 
verksamhet i Enköping samt hur länsstyrelsen Uppsala län och Enköpings kommun 
arbetar för att nå dem.  

17.1 De nationella miljömålen 

1. Begränsad klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att 
den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för 
att det globala målet kan uppnås. 

2. Frisk luft 

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas. 

3. Bara naturlig försurning 

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad 
mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka 
korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader. 

4. Giftfri miljö 

Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och 
som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

5. Skyddande ozonskikt 

Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. 

6. Säker strålmiljö 

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av 
strålning i den yttre miljön. 

7. Ingen övergödning 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten. 
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8. Levande sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas.  

9. Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

10. Hav i balans 

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den 
biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk 
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat 
nyttjande av hav, kust och skärgård bedrivs så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt 
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

11. Myllrande våtmarker 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

12. Levande skogar 

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som 
den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.  

13. Ett rikt odlingslandskap 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

14. Storslagen fjällmiljö 

Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med 
hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla 
områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

15. God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
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17.2 De mål som berör AGA:s verksamhet i Enköping 

17.2.1 Begränsad klimatpåverkan 

Miljömålet säger att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras en nivå som inte 
har farlig påverkan på klimatsystemet och som ska uppnås i en takt som säkerställer den 
biologiska mångfalden. De svenska utsläppen av växthusgaser skall som ett medelvärde 
för perioden 2008–2012 vara minst fyra procent lägre än utsläppen år 1990. Utsläppen 
skall räknas som koldioxidekvivalenter och omfatta de sex växthusgaserna enligt 
Kyotoprotokollets och FN:s klimatpanels definitioner (Länsstyrelsen Uppsala län, 2003). 
De växthusgaser som det syftas på är koldioxid, metan, dikväveoxid, ofullständigt 
halogenerade fluorkarboner, fluorkarboner och svavelhexafluorid. Alla dessa hanteras 
inom verksamheten, även om utsläppen av dem enligt vad som beskrivits under kapitel 4 
inte är så stora. Det är istället främst i användarskedet när kunderna förbrukar gaserna 
som miljöpåverkan sker.  

Koldioxid av fossilt ursprung är den gas som runt om i världen utgör den största 
mängden av de utsläppta växthusgaserna. Det är således främst vid nyttjandet av fossila 
bränslen som insatser bör läggas (se exempelvis Naturvårdsverket, 2005). Dock har 
flourkarbonerna flera tusen gånger starkare växthuseffekt och alternativ till dessa måste 
forskas fram om gasernas inverkan på den förstärkta växthuseffekten ska kunna minskas. 
AGA:s verksamhet I Enköping tillhandahåller växthusgaser kunders räkning och kan inte 
själva ha som uppgift att forska fram alternativ till gaserna. Däremot kan AGA se till att 
tillhandahålla alternativ när sådana forskas fram, samt upplysa kunder om dessa.   

Länsstyrelsen Uppsala län har brutit ner miljömålen till regional nivå för Uppsala län och 
listat åtgärder för att nå dem (Länsstyrelsen Uppsala län, 2003). Bland åtgärderna för 
minskad klimatpåverkan är det främst åtgärder rörande transporter som berör AGA:s 
verksamhet i Enköping. Transporter ska enligt länsstyrelsen försöka överföras från 
landsväg till järnväg och varutransporter ska samordnas 

Enköpings kommun (2001b) säger i sin miljöplan 2001-2003 att kommunen väl uppfyllt 
sin del vad gäller koldioxidutsläpp genom satsningar på biobränsle för fjärrvärme och 
elproduktion samt ny teknik som värmepumpar, solfångare och solceller. Den återstående 
stora källan är enligt dem trafiken.   

17.2.2 Frisk luft 

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas. De miljökvalitetsnormer som beskrivs i 6.1 är delmål som ska bidra till att 
säkerställa en god luftkvalitet. De åtgärdsförslag för att uppnå målet med frisk luft och 
som berör AGA:s verksamhet i Enköping är desamma som finns beskrivna för att nå 
målet med begränsad klimatpåverkan. Enköpings kommun (2001b) anser att 
luftkvaliteten i Enköping är förhållandevis god och åtgärder från kommunens sida kan 
därför begränsas till tillsyn, miljökontroll och hantering av tillstånds- och 
förprövningsärenden.  

17.2.3 Giftfri miljö 

Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället 
och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. AGA:s verksamhet 
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hanterar och distribuerar ämnen som räknas som giftiga enligt bilagan till förordning SFS 
1999:382. Dessa ämnen finns upptagna i bilaga 7. I miljömålen för Uppsala län 
(länsstyrelsen Uppsala län, 2003) beskrivs inga åtgärder för att nå målet om giftfri miljö 
som direkt berör AGA:s verksamhet. I regeringens proposition 2000/01:65 
Kemikaliestrategi för giftfri miljö (Regeringen, 2001) finns dock fem delmål för att nå 
målet med en giftfri miljö beskrivna.  

Senast år 2010 skall det finnas uppgifter om egenskaperna hos alla avsiktligt framställda 
eller utvunna kemiska ämnen som hanteras på marknaden. För ämnen som hanteras i 
högre volymer och för övriga ämnen som t ex efter inledande översiktliga tester bedöms 
som särskilt farliga skall uppgifter om egenskaperna finnas tillgängliga tidigare än 2010. 
Senast år 2020 skall det även så långt möjligt finnas uppgifter om egenskaperna hos alla 
oavsiktligt framställda och utvunna kemiska ämnen. 

Senast år 2010 skall varor vara försedda med hälso- och miljöinformation om de farliga 
ämnen som ingår.  

I fråga om utfasning av farliga ämnen skall följande gälla. Nyproducerade varor skall så 
långt möjligt vara fria från: 

• cancerframkallande (cancerogena), arvsmassepåverkande (mutagena) och 
fortplantningsstörande (reprotoxiska) ämnen senast år 2007 om varorna är 
avsedda att användas på ett sådant sätt att de kommer ut i kretsloppet. 

• nya organiska ämnen som är långlivade (persistenta) och mycket 
bioackumulerande, så snart som möjligt, dock senast år 2005. 

• övriga organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande senast år 2015. 
• kvicksilver senast år 2003 samt kadmium och bly senast år 2010. 

Dessa ämnen skall inte heller användas i produktionsprocesser om inte företaget kan visa 
att hälsa och miljö inte kan komma till skada. Redan befintliga varor, som innehåller 
ämnen med ovanstående egenskaper eller kvicksilver, kadmium samt bly, skall hanteras på 
sådant sätt att ämnena inte läcker ut i miljön. Delmålet avser ämnen som människan 
framställt eller utvunnit från naturen. Delmålet avser även ämnen som ger upphov till 
ämnen med ovanstående egenskaper, inklusive de som bildats oavsiktligt. 

Hälso- och miljöriskerna vid framställning och användning av kemiska ämnen skall 
minska fortlöpande fram till år 2010 enligt indikatorer och nyckeltal som skall fastställas 
av berörda myndigheter. Under samma tid skall förekomsten och användningen av 
kemiska ämnen som försvårar återvinning av material minska. Delmålet avser ämnen som 
inte omfattas av delmål 3. 

För minst 100 utvalda kemiska ämnen, som inte omfattas av delmål 3, skall senast 2010 
finnas riktvärden fastlagda av berörda myndigheter. Riktvärdena skall ange vilka halter 
som får förekomma i miljön eller vilka halter människan högst får utsättas (exponeras) 
för. Syftet är att riktvärdena på sikt skall fastställas som miljökvalitetsnormer. Förutom 
dessa delmål anger regeringen ytterligare riktlinjer för kemikaliepolitiken, riktlinjer för 
varor med organiska ämnen som har vissa angivna egenskaper och effekter samt varor 
med kvicksilver, kadmium och bly. 

Enköpings kommun arbetar med att försöka kartlägga och minska långlivade 
naturfrämmande ämnen i kommunen (2001b). 
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17.2.3 Bara naturlig försurning 

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska enligt miljömålet 
underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska 
heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och 
byggnader. För att minska försurningen ska Uppsala län försöka minska utsläppen av 
SO2 från 1250 ton, vilket var utsläppsmängden år 1999, till 600 ton år 2010. Utsläpp 
av NOx ska minska från 5900 ton 1999 till 3700 ton 2010. De föreslagna åtgärderna 
som berör AGA:s Enköpingsverksamhet är desamma som finns beskriva i målet om 
begränsad klimatpåverkan. Uppsala län har i förhållande till Sverige i övrigt en 
gynnsam försurningssituation. Detta på grund av de kalkrika jordarter som finns i länet 
och som ger ett skydd mot försurning (Länsstyrelsen Uppsala län, 2003). 
Sammantaget bidrar Enköpings kommuns verksamheter endast marginellt till 
försurningen sedan oljeanvändning för uppvärmning minimerats i kommunen 
(Enköpings kommun, 2001b).  

17.2.4 Skyddande ozonskikt 

Enligt miljömålet ska ozonskiktet utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig 
UV-strålning. Ett nationellt delmål säger att utsläpp av ozonuttunnande ämnen år 2010 
till största delen ska ha upphört (länsstyrelsen Uppsala län, 2003). Som framgår av avsnitt 
5.2 så är utsläppen av ozonuttunnande gaser verksamheten vara ytterst begränsade.  

 I de åtgärder som länsstyrelsen Uppsala län (2003) angett för att nå målet säger de att den 
viktigaste åtgärden är att ta hand om upplagrade ozonnedbrytande ämnen i befintliga 
produkter. Enköpings kommun (2001b) avser att arbeta aktivt med att samla in och 
återvinna kylmöbler på ett effektivt sätt.   

17.2.5 Ingen övergödning 

Miljömålet avseende övergödning säger att halterna av gödande ämnen i mark och vatten 
inte ska ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk 
mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Den nationella 
miljökvalitetsnormen för NOx finns beskriven i 6.1. Bland de regionala målen för Uppsala 
län beskrivs främst åtgärder för att uppnå minskad övergödning i vatten bland annat 
genom åtgärder i avloppsreningen och inom jordbruket. Enköpings kommun (2001b) 
anser att den viktigaste åtgärden för att minska övergödning är att jordbruket minskar sitt 
utläckage av växtnäringsämnen. 



 124



 125

Bilaga 18. De allmänna hänsynsreglerna 

I andra kapitlet miljöbalken finns ett antal så kallade allmänna hänsynsregler. Det är 
verksamhetsutövarens skyldighet att kunna visa att och hur dessa regler följs. Reglerna 
kan enligt Länsstyrelsen Uppsala län (2001) sammanfattas på följande sätt: 

1. Bevisbörderegeln 

Den som bedriver eller som avser att bedriva en verksamhet ska kunna bevisa att han 
iakttar de olika hänsynsreglerna i miljöbalken.  

2. Kunskapskravet 

Den som bedriver en verksamhet ska ha den kunskap som behövs för att skydda 
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Även anställda ska ha tillräckliga 
kunskaper för att verksamheten ska kunna bedrivas riskfritt. Om nödvändiga kunskaper 
inte finns dokumenterade kan det innebära att till exempel en verksamhetsutövare måste 
vidta egna utredningar och undersökningar. 

3. Försiktighetsprincipen 

Alla som bedriver en verksamhet ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att 
undvika skador och olägenheter för människors hälsa och miljön. Redan risken för en 
negativ påverkan medför skyldighet att vidta åtgärder. Detta är en grundläggande 
hänsynsregel och den avser inte bara miljöstörningar, som till exempel utsläpp eller buller, 
utan även utarmande av värdefulla natur- och kulturmiljöer och misshushållning med 
naturresurser, energi eller material. 

4. Bästa möjliga teknik 

För yrkesmässig verksamhet skall bästa möjliga teknik användas för att förebygga skador 
på miljön. Med detta avses både den använda teknologin och det sätt på vilket en 
anläggning konstrueras, underhålls, drivs och avvecklas. Tekniken ska från såväl teknisk 
som ekonomisk synpunkt vara industriellt möjlig att använda inom branschen. Den ska 
finnas tillgänglig och inte bara förekomma på experimentstadiet. Den behöver dock inte 
finnas i Sverige. Kostnaderna får dock inte vara oskäliga i förhållande till den miljövinst 
det innebär att använda tekniken. 

5. Bästa lokalisering 

Platsen för en verksamhet ska vara lämplig för med hänsyn till miljöbalkens mål (som 
framgår av 1 kap. 1 §) och hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. Platsen ska också 
väljas så att verksamheten kan bedrivas med minsta intrång för människors hälsa och 
miljön. Lokaliseringsregeln gäller inte bara vid ny verksamhet utan också vid utvidgningar 
och omprövningar av befintliga verksamheter. 

6. Hushållning och kretslopp 

Den som bedriver en verksamhet ska använda råvaror och energi så effektivt som möjligt 
och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Vid en bedömning ska 
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nyproducerat respektive återvunnet materials total miljöpåverkan vägas mot varandra i ett 
vaggan till graven-perspektiv. I första hand ska förnyelsebara energikällor användas. 

7. Produktvalsprincipen 

Man ska välja sådana kemiska produkter och varor som är minst skadliga för miljön. 

8. Skälighetsregeln 

Hänsynsreglerna ska uppfyllas i den mån det inte kan anses oskäligt. 

9. Ansvar att avhjälpa skador 

Den som orsakar en skada på miljön ansvarar för att den avhjälps. 

10. Stoppregeln 

En verksamhet får inte bedrivas om den medför risk för att ett stort antal människor får 
sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller för att miljön försämras avsevärt. 
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