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Sammanfattning
I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Angereds panncentral under år 2020. En
sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan.
Drifttid:
Förbrukad bioolja:
Förbrukad Eo1:
Tillförd bränsleenergi:
Avgiven energi:

233
299
30
3,4
2,9

h
ton
m3
GWh
GWh

Utsläpp till luft
Svaveldioxid:
Kväveoxid:
CO2: (totalt)
- CO2: (fossilt)
- CO2: (biogent)
Stoft:

0,3
0,7
903
80
823
0,2

ton
ton
ton
ton
ton
ton
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Bifogas miljörapporten i SMP.
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Rapport från kalibreringsmätning, QAL2, på HP2-3 avseende NOx, och stoft.
Bifogas miljörapporten i SMP.
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1 Grunddel
1.1 Uppgifter om verksamhetsutövaren
Verksamhetsutövare

Göteborg Energi AB

Organisationsnummer

556362-6794

1.2 Uppgifter om verksamheten
Anläggningsnummer

1480-1195

Anläggningsnamn

Angereds panncentral

Fastighetsbeteckningar

Angered 83:2

Besöksadress

Rävebergsvägen 100

Kommun

Göteborg

Prövningsnivå enligt
Miljöprövningsförordningen

21 kap. 9§

BAT-Referensdokument (BREF) under
industriutsläppsdirektivet

BAT-slutsatser för stora
förbränningsanläggningar, 2017/1442/EU

Tillsynsmyndighet

Miljö- och klimatnämnden i Göteborg

Miljöledningssystem

ISO 14001

Koordinater enligt SWEREF 99 TM

6410360, 324170

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.50-i
gäller för anläggning för förbränning med en
total installerad tillförd effekt av mer än 50 MW
men mindre än 300 MW.

1.3 Kontaktpersoner för anläggningen
Kontaktperson miljöfrågor

Anna Grissle

Telefonnummer

031-62 69 22

E-postadress

anna.grissle@goteborgenergi.se

Kontaktperson anläggningsfrågor

Peter Norén

Telefonnummer

031-62 66 59

E-postadress

peter.noren@goteborgenergi.se

1.4 Ansvarig för godkännande av miljörapport
Namn

Daniel Eklund

Telefonnummer

031-62 73 72

E-postadress

daniel.eklund@goteborgenergi.se

Postadress

Box 53

Postnummer och postort

401 20 Göteborg

4

GÖTEBORG ENERGI AB
Miljörapport 2020
Angereds panncentral

Diarienummer 10-2021-0070

2 Verksamhetsbeskrivning
2.1 Göteborg Energis fjärrvärme
Återvunnen värme utgör basen i Göteborgs fjärrvärmesystem, med energi från främst
industriella processer, avfallsförbränning och avloppsvatten. När utomhustemperaturen sjunker
tas produktionsanläggningar i drift. Göteborg Energi har flera olika anläggningar som medger en
flexibel produktion med olika typer av bränslen. En del produktionsenheter
(pannor/gasturbiner) går in tidigt i körordning och prioriteras därmed i de flesta fall när
utomhustemperaturerna sjunker och den återvunna värmen inte räcker till. Andra
produktionsenheter används när utomhustemperaturen sjunker ytterligare eller när de
prioriterade produktionsenheterna inte finns tillgängliga. I några anläggningar sker produktion
av kraftvärme, det vill säga både el- och värmeproduktion.

2.2 Allmänt om Angereds panncentral
Angereds panncentral är en spets- och reservanläggning som körs vid behov vintertid eller vid
driftstörningar i övriga fjärrvärmenätet. Centralen inrymmer tre hetvattenpannor. Enligt
gällande tillstånd finns möjlighet att använda såväl bioolja, Eo1 och Eo5 som bränsle. Avsikten är
alltjämt att använda bioolja som huvudbränsle och Eo1 som reservbränsle. I det fall det skulle
komma att råda brist på bioolja av acceptabel kvalitet så kan Eo1 komma att användas som
huvudbränsle.
Tillståndet är beviljat utifrån en installerad effekt beräknad utifrån Eo5 och är då ca 45,5 MW
per panna. Vid bioolja är den möjliga tillförda bränsleeffekten på HP1 40 MW, HP2 36 MW och
HP3 32 MW.
Tabell 1. Produktionskapacitet och bränslen på Angereds panncentral.

Panna

Installerad
bränsleeffekt*
(MW)

Maximal avgiven
värmeeffekt**
(MW)

Huvudbränsle

Reservbränsle

HP1

45,5

38

Bioolja

Eo1

1976

HP2

45,5

33

Bioolja

Eo1

1976

HP3

45,5

30

Bioolja

Eo1

1979

Drifttagande

Totalt:
137
101
*Utgår från Eo5 i enlighet med tillståndet. ** Vid eldning av bioolja. Vid eldning av Eo1 är den
avgivna värmeeffekten ca 40 MW.
Bioolja förvaras i en cistern ovan mark som rymmer 2 000 m3 och Eo1 förvaras i en cistern ovan
mark som rymmer 300 m3. Båda cisternerna är invallade. Bränsleledningar från påfyllningsplats
till cisterner och mellan cisterner och pannbyggnad är luftburna med en höjd om 4,5 meter över
markytan.

2.3 Lokalisering
Angereds panncentral är belägen mellan centrala Angered och bostadsbebyggelsen i södra delen
av området Gårdsten i Göteborg. Anläggningen ligger på fastigheten Angered 83:2 i stadsdelen
Angered med infart från Rävebergsvägen.
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Avståndet från panncentralen till närmaste bebyggelse i centrala Angered är ca 100 m och i
Gårdsten ca 400 m. Gällande planbeslut för fastigheten är daterat 25 juni 1974.
Spillvatten från Angered panncentral släpps till det kommunala spillvattennätet, som är anslutet
till Ryaverket. Dagvatten från anläggningen leds till det kommunala dagvattennätet.
Angereds panncentral ligger inom vattenskyddsområdet för Göta älv.

Figur 1. Angereds panncentral är markerad med en röd cirkel. Källa: Eniro.

2.4 Huvudsaklig miljöpåverkan
Den mest betydande miljöpåverkan från anläggningen är utsläpp av rökgaser till luft.
Rökgaserna från eldning av bioolja och Eo1 innehåller bland annat koldioxid, kväveoxider,
svaveloxider och stoft. Påverkan på miljön blir därmed främst bidrag till klimatförändringar,
försurning och övergödning av mark och vatten. Verksamheten bidrar i mindre omfattning till
bildandet av marknära ozon samt nedsmutsning genom stoftutsläpp.
Inom bolagets miljöledningssystem har miljöpåverkan från produktionsanläggningarna tagits
fram i form av miljöaspekter. För de betydande miljöaspekterna finns miljömål uppsatta.

2.5 Förändringar under året
Under året har följande förändringar med betydelse för miljön gjorts i anläggningen:


Driftsättning av nya brännare på HP1 och HP2.

Se även under 4.5 Åtgärder som vidtagits för att minska risker och 5.8 Åtgärder som vidtagits för
att minska förbrukning av råvaror och energi.

6

GÖTEBORG ENERGI AB
Miljörapport 2020
Angereds panncentral

Diarienummer 10-2021-0070

3 Gällande beslut och föreskrifter
3.1 Gällande beslut, förelägganden och anmälningar
Nedan listas de tillstånd, förelägganden och anmälningar som verksamheten är berörd av samt
en sammanfattning av vad besluten innebär. För tidigare, nu överspelade, förlägganden hänvisas
till tidigare miljörapporter. Efterlevnaden av villkor redovisas under avsnitt 3.3.
Tabell 2. Gällande beslut, förelägganden och anmälningar.

Datum

Beslutsmyndighet

Beslutet avser

2008-03-26

Länsstyrelsen
Dnr 551-64557-2005

Tillståndsbeslut enligt miljöbalken för
befintlig panncentral med en sammanlagd
tillförd effekt på 137 MW.

2009-06-26

Länsstyrelsen
Lst Dnr 551-48787-2009
GE Dnr 10-2006-0196/21

Beslut om fastställande av slutligt villkor
avseende vatten från sotning.

2009-11-19

Miljöförvaltningen
MF Dnr 07344/08
GE Dnr 10-2008-0703/21

2011-04-05

Miljöförvaltningen
MF Dnr 03256/11
GE Dnr 10-2011-0451

2015-05-09

Miljöförvaltningen
MF Dnr 05757/15
GE Dnr 10-2015-0894

2018-12-05

Miljöförvaltningen
MF Dnr 18122/2018
GE Dnr 10-2019-0169

Bekräftelse på slutrapport över
saneringsåtgärder. Miljöförvaltningen
bedömer det som acceptabelt att en
restförorening lämnats kvar under
cisternen eftersom föroreningen avgränsats
så att den inte kan återkontaminera rena
massor. Om markarbeten kommer att ske
under cisternen i framtiden ska
restföroreningen tas bort. Innan
markarbeten får påbörjas ska åtgärden
anmälas till Miljöförvaltningen.
Föreläggande om att en gång per år utföra
kontroller av observationsbrunn 1 och 2
samt att vid indikation av förorening
återuppta kontrollprogrammet i sin helhet.
Uppgifterna ska redovisas i nästa års
miljörapport. 2020-06-09 beslutade
Miljöförvaltningen att Göteborg Energis
förslag på egenkontroll var tredje år
godkänns och att ärendet avslutas.
Beslut om dispens från att mäta
svaveldioxid i rökgaserna. Istället ska
bränsleanalyser avseende svavel i biooljan
genomföras minst två gånger per år då
anläggningen är i drift. För eldningsolja 1
ska svavelinnehållet tas från
produktspecifikationen för bränslet.
Förläggande om att genomföra
parallellmätningar (QAL2) över minst tre
dygn enligt standard SS-EN 14181:2014.
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3.1.1 Anmälningsärenden under året
Inga anmälningsärenden har lämnats in under året.

3.2 Tillståndsgiven och installerad effekt
Miljöprövningsdelegationen har lämnat Göteborg Energi tillstånd enligt miljöbalken till befintlig
panncentral. Tillståndet omfattar tre pannor med en sammanlagd tillförd effekt av 137 MW.
Tabell 3. Tillståndsgiven och installerad effekt.

Tillståndsgiven effekt

Installerad effekt

137 MW

137 MW (EO5), 108 MW (bioolja)

3.3 Efterlevnad av villkor
I följande tabell redovisas de villkor som är aktuella för verksamheten samt en kommentar om
efterlevnaden under året.
Tabell 4. Villkor för verksamheten samt kommentar om efterlevnad.

Tillståndsbeslut
Beslut av Länsstyrelsen 2008-03-26 samt fastställande av slutliga villkor 2009-06-25
Villkor

Kommentar

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig
överensstämmelse med vad sökanden
angivit i ansökningshandlingarna om inte
annat framgår av nedanstående villkor.

Anläggningen bedrivs i huvudsaklig
överensstämmelse med vad som angivits i
ansökningshandlingarna.

2. Anläggningen får endast drivas som spetsoch reservanläggning.

Anläggningen är en spets- och reservanläggning,
vilket framgår av redovisad drifttid.

3. Utsläppen av svavel får som gränsvärde
inte överstiga 24 mg svavel per megajoule
tillfört bränsle. Då särskilda skäl föreligger
får svavelutsläppen under en kortare period
uppgå till högst 75 mg svavel per megajoule
tillfört bränsle.

Under 2020 analyserades biooljan med avseende
på svavelinnehåll vid tre tillfällen. Svavelhalten i
biooljan var <0,05 vikt-%, vilket motsvarar ca 12
mg/MJ.

4. Utsläppen av kväveoxider (NOx) beräknat
som NO2, får som riktvärde inte överstiga
350 mg/Nm3 torr rökgas vid 3 % O2.

Årsmedelvärde från den kontinuerliga
mätningen är 189 (HP1), 186 (HP2) respektive
364 (HP3) mg/Nm3 vid 3 % O2. Årsmedel från
anläggning var 210 mg/Nm3.

5. Flytande bränsle skall lagras i invallad
cistern där invallningen rymmer hela
cisternens volym. Tapp- och
påfyllningsplatser skall ingå i det invallade
tankområdet eller på annat sätt säkras för

De båda cisternerna, 2 000 m3 (bioolja) och 300
m3 (EO1), är invallade i enlighet med villkoret.
Invallningarna är kommunicerande och rymmer

Den Eo1 som köps in till anläggningen har enligt
produktspecifikation från leverantören en
svavelhalt på max 0,05 vikt-%, vilket motsvarar
ca 12 mg/MJ.
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utsläpp till omgivningen. Invallningen
inklusive ledningsgenomdragningar m.m.
skall vara utförd i material som ej är
genomsläppligt för petroleumprodukter eller
biobränsle. Invallningen skall vara skyddad
från nederbörd.

drygt 2 300 m3. Avluftning på cisternernas tak är
anslutna till invallningen.

6. Buller skall begränsas så att det, som
riktvärde, inte ger upphov till högre
ekvivalent ljudnivå vid bostäder än:
50 dB(A) vardagar dagtid (07.00-18.00)
40 dB(A) nattetid (22.00-07.00)
45 dB(A) övrig tid

Inga klagomål om buller har inkommit.
Bullerutredning utförd 2016 visade att riktvärde
överskreds vid vissa driftfall. I december 2020
utfördes ny mätning i och med att brännarbyte
på HP1 och HP2 förväntades ge lägre buller.
Ljudnivån var lägre, men fortfarande behövs
restriktioner vid vissa driftfall nattetid.
Restriktioner togs fram i januari 2021. Under
2020 kördes inte anläggningen på sådant sätt att
riktvärdena/villkoret riskerar ha överskridits.

7. Bränsle och aska skall vid hantering och
lagring behandlas så att besvärande
damning, lukt eller brandfara inte uppstår.
Om olägenhet uppstår skall bolaget vidta
åtgärder så att olägenheten upphör.

Bränsle hanteras i enlighet med tillstånd och
gällande lagstiftning. Aska omhändertas vid
sotning, se villkor 10. För biooljan, som kan
självantända under vissa förutsättningar, finns
särskilda kärl för avfallshantering och
instruktion för hantering framtagna.

8. Kemiska produkter, bränsle och farligt
avfall skall hanteras på sådant sätt att spill
eller läckage inte kan nå avloppet och så att
förorening av mark, ytvatten eller
grundvatten inte kan ske.

En mindre mängd kemiska produkter (utöver
bränslet), samt farligt avfall lagras på
anläggningen. Kemikalier och flytande farligt
avfall förvaras inomhus på uppsamlingskärl.
Golvbrunnar intill lagringsplatsen är kopplade
till spillvattennätet via oljeavskiljare. Utvändiga
ytor är asfalterade och dagvattenbrunnar
kopplade till oljeavskiljare. Rutin finns för extra
skyddsåtgärder vid oljeleveranser.

9. Vid brand ska släckvatten kunna
omhändertas och hindras att nå
dagvattennätet utanför anläggningen.
Uppsamlingsvolymen för släckvattnet ska
vara minst 315 m3. Åtgärderna för
uppsamling av släckvattnet ska vara
genomförda senast den 30 juni 2008.

Anordning för omhändertagande av släckvatten
slutfördes och testades under 2007. Efter en
ombyggnad 2008 gjordes ett slutligt test av
systemet den 16 september 2010.
Uppsamlingsvolymen klarades med god
marginal.

10. Vatten från sotning eller liknande får inte
släppas till det kommunala
avloppsreningsverket eller till recipient utan
skall lämnas som avfall.

Inre rengöring av pannorna utförs genom
högtrycksspolning och samtida slamsugning.
Sotvatten släpps alltså inte till f.d. sotvattentank
utan omhändertas av godkänd entreprenör.
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3.4 Efterlevnad av föreskrifter, förordningar och slutsatser om bästa
möjliga teknik
Av de föreskrifter eller förordningar1 som ska redovisas särskilt i miljörapporten omfattas
verksamheten av Förordningen om stora förbränningsanläggningar och
Industriutsläppsförordningen.

3.4.1 Förordning (2013:252) om stora förbränningsanläggningar
Förordningen om stora förbränningsanläggningar reglerar utsläpp till luft från
förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt över 50 MW. Begränsningsvärdena i
förordningen började gälla 2016-01-01 för Angereds panncentral.
Då anläggningens tre pannor (HP1-3) släpper ut rökgaserna genom olika rökgaskanaler, men i
samma skorsten, anses anläggningen vara en stor förbränningsanläggning.
Begränsningsvärdena gäller för det sammanvägda utsläppet för HP1-3 från skorstenen.
Angereds panncentral fick dispens från skyldighet att söka tillstånd 1975, alltså före år 1 juli
1987, vilket innebär att anläggningen är en 1987-anläggning.
3.4.1.1 Kontroll av utsläpp
Kontinuerlig övervakning av kväveoxider och stoft sker i enlighet med förordningen.
Mätutrustningen kontrolleras i enlighet med standarden SS-EN 14181:2014 genom mätning av
ackrediterat mätlaboratorium. För utförda mätningar under året, se stycke 4.3.
För ett kalenderår anses begränsningsvärdena följas om:
1. inget validerat månadsmedelvärde överskrider begränsningsvärdet,
2. inget validerat dygnsmedelvärde överskrider 110 procent av begränsningsvärdet,
3. minst 95 procent av de validerade timmedelvärdena understiger 200 procent av
begränsningsvärdet.
I beräkningen av de medelvärden som avses ovan ska det inte ingå mätvärden som har uppmätts
under en start- eller stopperiod.
Genomsnittsvärden för timmar, dygn och månader ska valideras för mätosäkerhet genom att
multiplicera kväveoxider med 0,8 och stoft med 0,7. De validerade värdena ska jämföras med
begränsningsvärdena.
Göteborg Energi tog under 2016 fram förslag till definitioner av månads-, dygns- respektive
timmedel. Miljöförvaltningen meddelade 2017-04-24 att de godtar förslagen. I nedanstående
tabell redovisas maxvärden enligt: timmedelvärde erhålls efter en timmes stabil drift, med minst
40 minuters giltiga värden, dygnsmedel erhålls efter 2/3 stabil drift under ett dygn och
månadsmedel erhålles efter sju dygns stabil drift. I de fall inget värde som uppfyller definitionen
finns markeras det med ett streck (–) i tabellen.
Dygn då fler än tre timmedelvärden är felaktiga på grund av brister i mätsystemet anses ogiltiga.
Om fler än tio dygn är ogiltiga under ett år ska verksamhetsutövaren vidta lämpliga åtgärder för
att förbättra mätsystemets tillförlitlighet. Under 2020 uppstod inga sådana dygn.

1

SFS 2013: 250 (Industriutsläppsförordning), SFS 2013:252 (Förordning om stora förbränningsanläggningar), SFS 2013:253
(Förordning om förbränning av avfall), SFS 2013:254 (Förordning om användning av organiska lösningsmedel), NFS 2016:6
(Rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse), SNFS 1994:2 (Avloppsslam i jordbruket) SFS 1998:899, 31 a §,
(Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
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För Angered panncentral gäller, förutsatt att de enskilda pannornas drifttid är mindre än 1 500
timmar per år (rullande årsmedel under en 5-årsperiod), begränsningsvärdena i 48.3, 59.2.a, och
69.2 §§. Under 2020 var det endast drift för trimning, provdrift och mätning och de nya
stoftinstrumenten på HP2 och 3 var utan QAL2-funktioner. Miljöförvaltningen godtog att ej
behöva jämföra mot begränsningsvärde, men i tabell 6 redovisas de halter som registrerats i
vårt driftledningssystem.
Tabell 5. Drifttider exkl. start/stopp.

Panna

HP1
HP2
HP3

Max antal drifttimmar
Drifttimmar
exkl. start/stopp
exkl. start/stopp
Rullande 5-årsmedel Rullande 5-årsmedel
1 500
27
1 500
83
1 500
94

Drifttimmar
exkl. start/stopp
2020
27
36
22

Tabell 6. Sammanvägda emissioner från kontinuerlig mätning för HP1-3 jämfört med gällande krav enligt SFS 2013:252.

Parameter Typ av värde

Begränsningsvärde
(mg/Nm3

vid 3 % O2)

Maxvärde efter
validering

Maxvärde före
validering

(mg/Nm3 vid 3 % O2)

(mg/Nm3 vid 3 % O2)

NOx

Månadsmedel
450
Dygnsmedel
495
Timmedel
Minst 95% under 900

241

301

Stoft

Månadsmedel
Dygnsmedel
Timmedel

44

63

25
27,5
Minst 95% under 50

3.4.1.2 Dispens från att mäta svaveldioxid
Om det inte krävs kontinuerliga mätningar ska resultaten från andra mätningar eller
förfaranden visa att begränsningsvärdena inte har överskridits. Beslut om dispens från att mäta
svaveldioxid i rökgaserna erhölls 2015. Istället ska bränsleanalyser avseende svavel i biooljan
genomföras minst två gånger per år då anläggningen är i drift. För Eo1 ska svavelinnehållet tas
från produktspecifikationen. Svavelhalten i biooljan och Eo1 är <0,05 vikt-%. Det motsvarar en
svaveldioxidhalt på ca 84 mg/Nm3, vilket är under begränsningsvärdet 850 mg/Nm3.

3.4.2 BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar (LCP BAT)
Industriutsläppsförordningen omfattar bl. a slutsatser om bästa tillgängliga teknik (BAT). BATslutsatser för stora förbränningsanläggningar (LCP BAT) offentliggjordes 2017-08-17 i EUT
(Europeiska unionens officiella tidning). Slutsatserna innehåller utsläppsvärden, s k BAT-AEL,
som ska klaras vid normal drift senast fyra år efter offentliggörandet, dvs 2021-08-17. Även
horisontella slutsatser samt sidoslutsatser ska följas från denna tidpunkt förutsatt att det
offentliggjorts senast samma dag som huvudslutsatsen (LCP BAT). Inga sådana slutsatser berör
anläggningen. Bedömning av hur verksamheten uppfyller BAT-slutsatserna för stora
förbränningsanläggningar ska redovisas i miljörapport fr.o.m. verksamhetsår 2018, se bilaga 1.
BAT-AEL finns framtaget för olika bränslen, dock inte för bioolja som används vid normal drift.
Enligt Industriutsläppsförordningen finns möjlighet att söka om alternativvärden eller dispenser
från utsläppsvärden. Inga sådana har sökts.
Förordningen innehåller också krav på statusrapport och periodisk kontroll av föroreningar i
mark och grundvatten. Inga statusrapporter har inlämnats.
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3.5 Övriga gällande beslut
Angereds panncentral är belägen inom Göta älvs vattenskyddsområde som inrättades 1998 och
omfattas därmed av Länsstyrelsen i Västra Götalands skyddsföreskrifter för Göta älv.

3.5.1 Tillstånd enligt förordningen om brandfarliga varor
Tillstånd avseende förvaring av brandfarlig vara är beviljat enligt förordningen (2010:1075) om
brandfarliga och explosiva varor, till hantering enligt tabell nedan.
Tabell 7. Gällande tillstånd till hantering av brandfarlig vara.

Datum

Beslutsmyndighet

Beslut

2013-01-15

Stadsbyggnadskontoret
BN 2012-005643

Tillståndet omfattar hantering av:





300 m³ Eo1, i invallad cistern utomhus
2 000 m³ bioolja, i invallad cistern
utomhus
90 liter gasol, i avsett skåp utomhus
15 liter acetylen, i avsett skåp utomhus

Tillståndet gäller t.o.m. 2025-01-15.

3.5.2 Tillstånd till transport av farligt avfall
Göteborg Energi har tillstånd till transport på väg av farligt avfall som uppkommer i den egna
verksamheten, i enlighet med avfallsförordningen (SFS 2011:927).
Tabell 8. Gällande tillstånd till transport av farligt avfall.

Datum

Beslutsmyndighet

Beslut

2020-08-26

Länsstyrelsen
Västra Götalands län
Dnr: 562-34646-2020

Tillståndet omfattar styckegods- och
flaktransport av visst farligt avfall och ickefarligt avfall.

Gäller till och
med 2025-08-26.

För Angereds panncentral innebär det att styckegods av farligt avfall som uppkommer i
verksamheten transporteras till Sävenäsverket för omhändertagande av godkänd transportör
och mottagare.

3.5.3 Tillstånd enligt lagen om handel med utsläppsrätter
Anläggningen har tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter. Efterlevnad av tillståndet följs upp vid den årliga koldioxidverifieringen.
Tabell 9. Gällande tillstånd till utsläpp av koldioxid.

Datum

Beslutsmyndighet

Beslutet avser

2016-06-02

Länsstyrelsen
Dnr 563-19338-2016

Tillståndsnummer SE-14-563-059258-2004
Tillstånd till utsläpp av växthusgaser enligt
lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter. Ersätter tidigare tillstånd
meddelat 2013-01-14.
Tillståndet gäller tillsvidare.
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3.5.4 Hållbarhetskriterier för bioolja
Den bioolja som används inom Göteborg Energi är hållbar i enlighet med lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. För att biooljan ska anses hållbar
ska det i hela produktionskedjan kunna styrkas att hållbarhetskriterierna uppfylls. Kriterierna
ska leda till en minskning av växthusgasutsläpp, att råvaror endast får komma från vissa typer
av marker och att det ska gå att spåra bränslena till deras ursprung.

4 Åtgärder för att säkra drift och kontrollfunktioner
4.1 Egenkontroll
Anläggningen omfattas av Förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.
Som verktyg använder Göteborg Energi bland annat ett integrerat kvalitets- och
miljöledningssystem för att säkerställa att förordningen följs. Det bygger till stor del på
gemensamma rutiner och instruktioner för olika produktionsanläggningar, men även specifika
rutiner och instruktioner för Angereds panncentral.
Förutom den gemensamma egenkontrollen finns ett kontrollprogram upprättat för Angereds
panncentral.

4.1.1 Kontroll av utsläpp till luft
Utsläpp till luft mäts kontinuerligt avseende NOx, CO och stoft. NOx och CO mäts växelvis mellan
de pannor som är igång. För stoft finns ett mätinstrument per panna.
Bestämning av svavelutsläpp beräknas med svavelhalt i bioolja respektive Eo1 som underlag.

4.1.2 Kontroll av utsläpp till vatten
Vatten från golvbrunnar i pannbyggnaden samt läckagevatten från fjärrvärmepumpar leds till
det kommunala avloppsnätet via oljeavskiljare placerad inne i pannhuset. Inkommande flöde till
oljeavskiljaren ryms väl inom ramen för dimensionerat flöde på 2 l/s.
Ytterligare en oljeavskiljare finns placerad utomhus. Till denna avleds allt dagvatten från
anläggningens asfalterade ytor före utsläpp i det kommunala dagvattennätet.
Kontroll av oljeavskiljare redovisas i avsnitt 4.4.

4.1.3 System för omhändertagande av släckvatten
Enligt villkor 9 i anläggningens tillstånd enligt miljöbalken ska släckvatten från en eventuell
brand kunna samlas upp till en volym av upp till 315 m3. Släckvattensystemets princip är att
stänga dagvattensystemets utlopp så att släckvatten kan innehållas i befintligt dagvattensystem
samt på asfalterad yta som på vissa punkter är omgärdad av så kallade asfaltscigarrer. Se
nedanstående skiss över systemets utformning.
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Områdesöversikt

Oljecisterner

Nödstopp
dagvatten
Ventil
spillvatten

Ventil
Dränering

Pannhuset

N
Oljeavskiljare försedd med
avstängningsventil före samt
backventil efter
Huvudventil som stängs
automatiskt vid brandlarm, kan
även stängas manuellt.

Ventiler som stängs manuellt, hindrar
släckvattnen att fylla upp i mark via
dräneringar.
Figur 2. Schematisk skiss över släckvattensystemet.

Vid brandlarm stängs huvudventilen för utgående dagvattenledning automatiskt. Stängning av
huvudventilen kan även göras från ledningscentralen på Sävenäsverket eller manuellt på
anläggningen via en nödknappsfunktion vid oljemottagningshuset eller i ventilhuset. I
ventilhuset kan huvudventilen även stängas manuellt. Utanför staketet finns en brunn i vilket
det kan kontrolleras att ventilen har stängts ordentligt och att inget släckvatten lämnar
fastigheten via dagvattensystemet. Huvudventilen har kopplats samman med en
avstängningsventil före oljeavskiljaren för att förhindra att denna toppfylls och eventuell olja
flyter upp på ytan. Det säkerställs också genom att en backventil placerats efter oljeavskiljaren.
Det finns två dräneringsventiler som stängs för hand för att förhindra att eventuellt släckvatten
rinner ut i marken.
Släckvattensystemets funktion säkerställs genom att ventilerna kontrolleras kvartalsvis i
samband med intern brandskyddskontroll (IBK). Kontrollerna journalförs.
Under 2020 har en avstängningsventil installerats på utgående spillvatten från anläggningen för
att kunna samla upp ev. släckvatten i källaren. Ventilen kan stängas manuellt. Under 2021
kommer styrning av den att installeras så att den stänger automatiskt vid brandlarm.

4.2 Periodisk besiktning
Metod för genomförande samt intervall för periodiska besiktningar regleras i rutin. Enligt
rutinen ska Angereds panncentral besiktigas var tredje år av oberoende konsult.
Periodisk besiktning utfördes 2018. De förbättringsförslag som framkom vid besiktningstillfället
har lagts in i Göteborg Energis system för avvikelsehantering.

4.3 Kontroll av mätsystem för emissioner
QAL2- eller AST-mätning görs på de pannor och parametrar som det finns begränsningsvärden
för enligt förordningen om stora förbränningsanläggningar. Som regel utförs QAL2-mätning vart
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femte år, då en kalibreringsfunktion och giltighetsområde tas fram. Åren däremellan utförs ASTmätning, då man kontrollerar att QAL2-funktionen fortfarande är giltig. Under 2020 utfördes
QAL2 för NOx och stoft på mätinstrumenten på HP2 och 3, bilaga 2. AST utfördes på
instrumenten på HP1 varav NOx godkändes, men stoft inte blev godkänt, bilaga 3. Ny QAL2 på
HP1 genomfördes i februari 2021.

4.4 Kontroll av oljeavskiljare och larm
Enligt rutiner som gäller oljeavskiljare på alla Göteborg Energis anläggningar, ska behörig extern
firma årligen kontrollera larm, slam- och oljenivåer. Var femte år gör de en mer omfattande
besiktning. Därutöver gör bolaget en intern kontroll av larm och nivåvakter. Vid behov töms
oljeavskiljaren.
På Angered panncentral finns två oljeavskiljare. Den ena är belägen inne i byggnaden i
pannhallen och den andra norr om pannbyggnaden. Den sistnämnda installerades 2009 och
behandlar dagvatten från asfalterade ytor kring cisterner och oljepåfyllningsplats.
Under 2016 utfördes 5-års besiktning på båda oljeavskiljarna. Under 2020 utfördes extern 1-års
besiktning, se tabell 10 för resultat.
Tabell 10. Extern kontroll av oljeavskiljare.

Kontroll av oljeavskiljare
Benämning

Senaste kontroll

Kommentar

S3.GE0.V6+LE0101 resp. S3.GE0.V6+LE0201
(Placerad vid f.d. sotvattentanken. Betjänar
golvbrunnarna i pannhallen. Består av två
kammare med ett larm i vardera kammare.)

2020-09-30

Olja: 0 cm
Slam: 0 cm
Larm: Ok

S3.GE0.V9+TX1
(På gården norr om pannbyggnaden, mellan
påfyllningshus och ventilbyggnad.)

2020-09-30

Olja: 0 cm
Slam: 1 cm
Larm: Ok

4.5 Åtgärder som vidtagits för att minska risker
Göteborg Energi utvärderar kontinuerligt genom sitt miljöledningssystem sin verksamhets
påverkan på miljön. I enlighet med miljöbalken och förordningen om egenkontroll har bolaget i
miljöledningssystemet rutiner och instruktioner för att fortlöpande och systematiskt undersöka
och bedöma riskerna med verksamheten. För produktionsanläggningarna finns en plan för
genomförandet av riskanalyser avseende yttre miljö. Dessa sker vart tredje år eller oftare vid
t.ex. förändringar i verksamheten. Åren däremellan sker uppföljning av att planerade åtgärder
genomförs. Riskanalys med avseende på yttre miljö utfördes under hösten 2020. Nedan listas
åtgärder som vidtagits under året för att minska risker.



Avstängningsventil på utgående spillvatten för uppsamling av ev. släckvatten i källare
installerad.
Sotvattenlådor under HP1 och HP2 har tagits bort, vilket minskar risk för oljeläckage.
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5 Sammanfattning av miljöpåverkan
5.1 Drifttid, bränsleförbrukning och produktion
En sammanfattande tabell över drifttid, bränsleförbrukning och avgiven energi på Angereds
panncentral under 2020 visas nedan.
Tabell 11. Redovisning över drifttid, bränsleförbrukning samt energi för 2020.

Pannor

HP1

Drifttid
exkl.
start/stopp*
(h)
27

Drifttid**

Förbrukad
bioolja

Förbrukad
Eo1

(h)
92

(ton)
118

(m³)
15

HP2

36

88

113

15

1,3

1,3

HP3

22

53

68

0

0,7

0,7

3,4

2,9

Totalt:
85
233
299
30
*Antal timmar då det varit stabildrift under hela timmen.
**Antal timmar då brännoljesystemet varit i drift någon del av timmen.

Tillförd
bränsleenergi
(GWh)
1,4

Avgiven
energi
(GWh)
1,0

Tabell 12. Värmevärden för bioolja och Eo1.

Värmevärden
Bioolja
10,19 MWh/ton

Eo1
9,95 MWh/m3

5.2 Driftstörningar och vidtagna åtgärder
I följande avsnitt redovisas de driftstörningar och liknande händelser som lett eller hade kunnat
leda till olägenhet för människors hälsa eller miljön samt vidtagna åtgärder.
Under hösten uppmärksammades förhöjda stoftemissioner, framför allt från HP1 och HP2, vilket
delvis förklaras genom förhöjda askhalter i biooljan, ca 0,07 vikt% jmf med avtalade 0,05 vikt%.
I samband med brännarbyteprojektet har ett antal incidenter skett som ej bedömts kunna leda
till olägenhet, bl. a för att det varit personal på plats, men där åtgärder vidtagits. En rökpuff
uppstod i januari vid uppstart av HP3 inför trimning. Den orsakades av fel i styrningen, vilket
åtgärdades.
I mars uppstod rök från elförvärmare vid oljebord på grund av att de blev för varma. Styrning
har byggts om så att de stängs av om det är för lågt flöde genom dem. I mars uppstod också en
mindre brand under HP2 orsakad av ett rosthål i kanten på en sotvattenlåda under pannan där
bioolja samlats pg a dålig förbränning vid uppstartförsök. Oljan letade sig ut via hålet och vidare
genom isolering under lådan och antände när den kom i kontakt med luften. Oljan sanerades och
sotvattenlådorna på HP1 och 2 har tagits bort. Vid incidenten upptäcktes att brandlarm, som går
direkt till Räddningstjänst, inte nådde ledningscentralen och att släckvattenventilen inte
stängde. Signalerna åtgärdades.
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5.3 Utsläpp till luft
Här redovisas resultat av mätningar och beräkningar av utsläpp till luft. Under år 2020 har
utöver bioolja en mindre mängd eldningsolja, för trimning av HP1-2 efter brännarbyte, använts
som bränsle på Angereds panncentral.

5.3.1 Stoftutsläpp
Anläggningen har inget tillståndsvillkor avseende utsläpp av stoft, men omfattas av SFS
2013:252, se 3.4.1.1.
Tabell 13. Utsläpp av stoft under 2020.

Panna

Stoft *
(kg)

HP1

84

HP2

80

HP3

48

Totalt:
212
*Stoftmängden har beräknats utifrån askhalten i biooljan; 0,07 vikt% (från tre bränsleanalyser
utförda under 2020) och askhalt i eldningsoljan; 0,01 vikt% (uppgift från leverantör).

5.3.2 Kväveoxidutsläpp
Anläggningen har tillståndsvillkor (nr. 4) avseende utsläpp av kväveoxider och omfattas även av
SFS 2013:252.
Tabell 14. Utsläpp av kväveoxider NOx under 2020, räknat som NO2.

Panna

NOX
(kg)

NOX *
(mg/Nm3)

Villkor
(mg/Nm3)

HP1

249

189

-

HP2

235

186

-

HP3

254

364

-

Totalt:
738
210
*Årsmedelvärde från den kontinuerliga mätningen.

350

5.3.3 Svavelutsläpp
Anläggningen har tillståndsvillkor (nr. 3) avseende utsläpp av svavel och omfattas även av SFS
2013:252.
Svavelutsläppet är beräknat utifrån biooljans svavelinnehåll som erhållits från tre
bränsleanalyser under 2020. Svavelinnehållet var <0,05 %, vilket motsvarar 12 mg/MJ. Även
eldningsoljan har ett svavelinnehåll som är <0,05 % enligt produktspecifikation.
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Tabell 15. Utsläpp av svavel under 2020.

Panna

Svaveldioxid
(kg)

Svavel
(kg)

Svavel
(mg/MJbr)

Villkor
(mg/MJbr)

HP1

131

66

12

24

HP2

126

63

12

24

HP3

68

34

12

24

325

163

Totalt:

5.3.4 Koldioxidutsläpp
I nedanstående tabell redovisas utsläppen av biogen respektive fossil koldioxid. Mängden
koldioxid är beräknad utifrån bränsleförbrukning och emissionsfaktor för bränslet. En liten
mängd CO2 (ca 0,08 ton) uppstår från gasol som används för att tända brännarna.
Tabell 16. Utsläpp av koldioxid under 2020.

Panna

CO2 biogent
(ton)

CO2 fossilt
(ton)

HP1

325

40

HP2

311

40

HP3

187

0

Totalt:

823

80

Emissionsfaktor
CO2 (g/MJ)
Bioolja

Emissionsfaktor
CO2 (g/MJ)
Eo1

75

74

5.4 Markföroreningar
I juli 2008 inträffade ett oljeläckage vid Angereds panncentral som förorenade mark och
grundvatten. En omfattande sanering utfördes. Under två stora cisterner var det svårt att
komma åt att sanera. För att säkerställa att ingen spridning av eventuell restförorening skulle
ske byggdes en s.k. absorbentbarriär nedströms cisternerna. Spärren skulle fånga upp eventuellt
diffust läckage via grundvatten. Mellan absorbentspärren och cisternfundamenten installerades
två observationsbrunnar som ska möjliggöra observation och uppsamling av eventuell olja.
Årliga kontroller har utförts under 10 år och har inte påvisat någon restförorening. Göteborg
Energi föreslog därför 2019 att kontroll istället utförs var tredje år, vilket godkänts av
Miljöförvaltningen. Nästa kontroll blir därför 2022.
Schaktarbete har utförts under året för nya kablar för el och fiber i område som inte förorenades
av oljeläckaget 2008. I och med att inga tecken (syn- eller lukt) på förorening av massorna fanns
återfylldes de. Överskott kördes till RGS Nordic för klassificering. Halterna låg under KM. I en av
fyra asfaltanalyser var PAH-16-halten strax över 70 mg/kg som är gränsen för när asfalten
klassas som tjärasfalt (72 mg/kg). Miljöförvaltningen underrättades om det 2020-10-19.

5.5 Buller
Under 2016 gjordes en bullermätning/utredning på anläggningen där det framkom att HP3 lät
mindre än HP1 och HP2. Som åtgärd infördes en prioriterad startordning av pannorna samt
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driftrestriktioner under kvällar, nätter och helger för att minimera bullret och att inte
överskrida riktvärden i villkor 6.
I december 2020 utfördes ny mätning i och med att brännarbyte på HP1 och HP2 förväntades ge
lägre buller. Ljudnivån var lägre, men fortfarande behövs restriktioner vid vissa driftfall nattetid.
Restriktioner togs fram i januari 2021. Under 2020 kördes inte anläggningen på sådant sätt att
riktvärdena/villkoret riskerar ha överskridits. Inga klagomål om störningar avseende buller har
inkommit.

5.6 Kemikaliehantering
De kemikalier som används på Angereds panncentral finns förtecknade i kemikaliedatasystemet
Chemsoft. Från systemet erhålls en kemikalieförteckning med specifika kemikalier för
anläggningen. Kemikalierna är bedömda av Göteborg Energis kemikalieansvarig och godkända
att användas på anläggningen.
I kemikalieredovisningen, bilaga 4, sammanställs de kemikalier som har köpts in till Angereds
panncentral under året.
Göteborg Energi arbetar med utfasning av farliga kemikalier i syfte att bidra till en giftfri miljö.
Med farliga kemikalier i det här avseendet avses kemikalier som innehåller en halt >0,1 % av
ämnen som är klassificerade som antingen cancerogena, mutagena, reproduktionsstörande,
hormonstörande, särskilt farliga metaller, ozonstörande ämnen samt ämnen med egenskaperna
persistenta, bioackumulerande och toxiska s.k. PBT/vPvB-ämnen. Det rör sig om kemikalier med
skiftande användningsområden, både underhålls- och processkemikalier. Som ett resultat av
detta arbete har 3 st. farliga kemikalier fasats ut under 2020 på Göteborg Energi och 4 st.
kemikalier har nekats att användas av entreprenörer vid tillfälliga arbeten.
Vid Angereds panncentral kvarstår Dowcal (glykol) i en krets för att förhindra frysning, en
köldmedieblandning i en kylmaskin som endast förvaras i anläggningen samt eldningsolja 1 som
omfattas av Göteborg Energis utfasningskriterier.

5.7 Avfallshantering
Inom Göteborg Energi finns olika styrande dokument för att säkerställa att avfall hanteras i
enlighet med gällande lagstiftning och andra krav bl.a. rutiner, avfallsplaner, avfallsmanualer och
avfallsguider. Syftet är också att minimera miljöpåverkan vid hanteringen av avfallet och att om
möjligt minimera uppkomsten av avfallet.
Begränsade fraktioner av farligt avfall som härrör från drift och underhåll av anläggningen
förvaras i panncentralen. Övrig hantering av avfall är kortvarig i anläggningen och tas antingen
med till Sävenäs (Göteborg Energi har tillstånd för interna avfallstransporter) eller tas om hand
av anlitad entreprenör vid olika arbeten på anläggningen.
På grund av biooljans benägenhet att självantända finns vattenfyllt avfallskärl för att på ett
säkert sätt omhänderta rester av bioolja såsom trasor och annat av bioolja förorenat material.
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Under 2020 har följande avfall hämtats på Angered panncentral. En del kabel har därtill stulits.
Tabell 17. Redovisning av avfall hämtat av entreprenör på Angereds panncentral.

Avfallsslag

Kod

Transportör

Mottagare

Oljeavskiljare, bioolja

13 05 08*

Cleanpipe Sverige AB

Tvättvatten, bioolja

16 07 09*

Cleanpipe Sverige AB

Elektronik

20 01 35*

Stefan Lindblom Åkeri AB

Stena Recycling AB

350

Elektronik

20 01 35*

M. Sanderssons Åkeri AB

Stena Recycling AB

380

Kabel

17 04 10*
16 02 14

Stena Recycling AB
Stena Recycling AB

1 145

Elektronik

Stefan Lindblom Åkeri AB
Stena Recycling AB

Kabel

16 02 14

Stena Recycling AB

Stena Recycling AB

150

Järn (fragmentering)

12 01 99

Stena Recycling AB

Stena Recycling AB

1 920

Wellpapp

20 01 01

Stena Recycling AB

Stena Recycling AB

60

Trä

20 01 38

Stefan Lindblom Åkeri AB

Renova Miljö AB
(via Stena)

400

Trä

20 01 38

M. Sanderssons Åkeri AB

Renova Miljö AB
(via Stena)

3 100

Brännbart

19 12 10

Stena Recycling AB

Renova Miljö AB
(via Stena)

820

Brännbart

19 12 10

Stefan Lindblom Åkeri AB

Renova Miljö AB
(via Stena)

45

Isolering

17 06 04

Stefan Lindblom Åkeri AB

Renova Miljö AB
(via Stena)

740

Avfall för sortering

20 03 01

Kålltorps Åkeri
Aktiebolag

Renova Miljö AB
(via Stena)

880

Asfalt

17 03 02

Tommy Åhfelt

RGS Nordic

68 150

Tjärasfalt

17 03 02

Tommy Åhfelt

RGS Nordic

9 550

Jord (MRR-KM)

17 05 04

Tommy Åhfelt

RGS Nordic

35 500

Totalt
* Farligt avfall enligt Avfallsförordning (2011:927)
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Fortum Waste
Solutions AB
Fortum Waste
Solutions AB

Mängd
(kg)
2 280
4 680

2 718

132 868
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5.8 Åtgärder som vidtagits för att minska förbrukning av råvaror och
energi
Koncernen Göteborg Energi har ett gemensamt mål om att minska energiförlusterna i
anläggningar och distributionsnät. För att nå målet har energikartläggningar utförts och för att
genomföra åtgärder där de gör mest nytta har en för anläggningarna gemensamma
”åtgärdsbank” skapats.
Göteborg Energi lät under 2014 utföra en energikartläggning med åtgärdsförslag för Angereds
panncentral. Fjärrvärmepumparna visade sig utgöra den enskilt största elförbrukaren. En
uppdaterad energikartläggning utfördes 2019. Den innehåller en energiplan med ett antal
utredningar och åtgärder. Fler av dem berör ventilation, där ett projekt pågår med
genomförande 2021. Inga åtgärder för att minska råvaror eller energi har gjorts under 2020.

21

