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Sammanfattning
I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Sävenäsverket under 2020. En
sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan.
Drifttid pannor:

11 234 h

Förbrukad flis (fuktig):

120 811 ton

Förbrukad bioolja:

70 ton

Förbrukad naturgas:

1 393 kNm3

Förbrukad eldningsolja:
Tillförd bränsleenergi:

33 m3
328 GWh

Avgiven energi
Värme:

333 GWh

El:

22 GWh

Utsläpp till luft
SO2:

2 ton

Kväveoxider (NOX):

58 ton

CO2 (biogent):

107 kton

CO2 (fossilt):

3 kton

CO2 (totalt):

110 kton

Stoft:

0,09 ton

Ammoniak (NH3):

0,3 ton
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Bilageförteckning
Bilaga 1

Emissionsmätning (stoft) för HP1 och HP2.
Bifogas miljörapporten i SMP.

Bilaga 2

BAT-slutsatser
Bifogas miljörapporten i SMP.

Bilaga 3

Årlig kontroll av kalibreringsfunkton, AST för HP1 och HP2.
Bifogas miljörapporten i SMP.

Bilaga 4

Årlig kontroll av kalibreringsfunktion, AST för HP3.
Bifogas miljörapporten i SMP.

Bilaga 5

Jämförande mätning (NOx) för HP1
Bifogas miljörapporten i SMP

Bilaga 6

Jämförande mätning (NOx) för HP3
Bifogas miljörapporten i SMP

Bilaga 7

Kemikalieredovisning – inköpta kemikalier under året.
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

1480-1193

Anläggningsnamn

Sävenäs Kraftvärmeverk

Fastighetsbeteckning

Sävenäs 170:16, 170:9, 169:7, 169:4

Besöksadress

Kvibergs Broväg 5

Kommun

Göteborg

Prövningsnivå enligt
Miljöprövningsförordningen:

21 kap. 8§

BAT-Referensdokument (BREF) under
industriutsläppsdirektivet

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

Tillsynsmyndighet enligt 9 kap miljöbalken

Miljö- och klimatnämnden i Göteborg

Tillsynsmyndighet enligt 11 kap miljöbalken

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Miljöledningssystem

ISO 14001

Koordinater enligt SWEREF 99 TM

6402540, 323490

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 40.40-i
för anläggning förbränning med en total
installerad tillförd effekt av mer än 300 MW.

1.3 Kontaktpersoner för anläggningen
Kontaktperson miljöfrågor

Anna Grissle, Erika Andersen

Telefonnummer

031-62 69 22, 031-62 69 20

E-postadress

anna.grissle@goteborgenergi.se
erika.andersen@goteborgenergi.se

Kontaktperson anläggningsfrågor

Anders Velin

Telefonnummer

031-62 64 75

E-postadress

anders.velin@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
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2 Verksamhetsbeskrivning
2.1 Göteborg Energis fjärrvärme
En stor del av värmen i Göteborg Energis fjärrvärmesystem är tillvaratagen spillvärme. När
utomhustemperaturen sjunker och spillvärmen inte räcker till tas produktionsanläggningar i
drift. Vid biobränsle- och naturgaseldade kraftvärmeverk sker el- och värmeproduktion under
stor del av vinterhalvåret. Göteborg Energi har flera olika anläggningar som medger en flexibel
produktion med olika typer av bränslen. Vid behov av ytterligare värme sker produktion i
pellets-, naturgas- och oljeeldade spets- och reservanläggningar.

2.2 Allmänt om Sävenäsverket
Sävenäsverket är en av Göteborg Energis större anläggningar och är i drift under vinterhalvåret.
Anläggningen består av tre hetvattenpannor för värmeproduktion (HP1, HP2 och HP5) samt en
ångpanna med turbin (HP3 och ÅT2) för värme- och elproduktion. Gällande tillståndsbeslut
omfattar även två koleldade ångpannor (ÅP1 och ÅP2) som till stor del är nedmonterade.
Huvudbränslen i anläggningen är biobränsle (träflis) i HP3, naturgas i HP1 och eldningsolja
(Eo1) i HP2. Bioolja används som startbränsle i HP3. Som reserv till bioolja i HP3 finns Eo1. Det
finns även möjlighet att använda Eo1 som reservbränsle i HP1 och naturgas på HP2.
En sammanställning av pannornas effekt och bränsleslag redovisas nedan.
Tabell 1. Sävenäsverkets produktionskapacitet och bränslen.

Pannor

Installerad Max avgiven Max avgiven
tillförd
värmeeffekt
eleffekt
(MW)
(MW)
effekt

Bränsle

Startbränsle

Reservbränsle

Drifttagande

73

Naturgas

-

Eo1

1976

10

-

-

-

Eo1

-

Naturgas

1981

Träflis

Bioolja

-

1985

25

-

-

-

2,5
286

Naturgas

-

-

(MW)

HP1

81

RK11
HP2

89

80

HP3

105

952

RK23
HP54
Totalt:

3
278

13

13

2.2.1 Anläggningens utformning
Inom fastigheten finns flera byggnader. Pannorna för värme- och elproduktion, samt
kringutrustning, finns huvudsakligen i två huskroppar. Bränslemottagning och beredning ligger
söder om Von Utfallsgatan. Träflis leds in i toppen av HP3-byggnaden via transportband som går
ovanför Von Utfallsgatan. Förutom värme- och elproduktion finns det inom fastigheten bland
annat en verkstadsbyggnad, ett förråd som servar hela Göteborg Energi, kontrollrum för drift
och övervakning av fjärrvärmenätet samt kontor/basplats för ca 140 personer.

1

Rökgaskondensering till HP1
effekt när RK2 inte är i drift är 100 MW
3 Rökgaskondensering till HP3
4 HP5 används endast för intern uppvärmning.
2 Avgiven

5
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Figur 1. Situationsplan över Sävenäsverket.

2.2.2 Värme- och elproduktion
I hetvattenbyggnaden finns tre hetvattenpannor (HP1, HP2 och HP5) med separata skorstenar
som är ca 40 meter höga och mynnar på +60 meter över stadens nollplan (havets nivå: +10 m)
samt anläggning för rökgaskondensering (RK1).
HP1 eldas med naturgas. Som reservbränsle kan Eo1 användas. Till HP1 finns
rökgaskondensering ansluten, för att tillvarata energi i rökgaserna. Byte av brännare på HP1
utfördes under 2016.
HP1 och HP2 byggdes från början för oljeldning. Naturgas ersatte 1992 olja som huvudbränsle i
HP1 och 1990 i HP2. Den 1 juli 2018 löpte en dispens från att följa begränsningsvärde enligt
förordning om stora förbränningsanläggningar ut och HP2 fick åter Eo1 som huvudbränsle.
HP5 eldas med naturgas och försörjer enbart delar av Sävenäsverket.
I ångpannebyggnaden/HP3-byggnaden finns de två avställda ångpannorna, HP3 samt
rökgaskondensering (RK2) med vattenbehandling. HP3 är en hetvattenpanna som byggts om till
ångpanna. Den byggdes från början för koleldning på rosterbädd. Efter en ombyggnad eldades
pannan med biobränslet tallbecksolja, mellan 1994 och 2004. Under 2004-2005 byggdes pannan
om för eldning med oförädlade biobränslen och rosterbädden ersattes med en fluidiserad bädd.
2010 byggdes pannan om till ångpanna och en ångturbin för elproduktion installerades.
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Figur 2. Schematisk bild över HP3, med bränsleinmatning, turbin samt reningsutrustning.

HP3´s rökgaser går ut i en separat rökgaskanal i centralskorstenen vilken är 100 meter hög (på
nivån +120 meter över stadens nollplan). Vid drift ångsotas HP3 några gånger per dygn.
Askpartiklar följer då med rökgaserna och fastnar i stoftreningsutrustningen. I samband med
årlig inre besiktning görs en större rengöring av pannan genom sandblästring.
HP3 har separata askutmatningssystem för flyg- och bottenaska. Bottenaskan som till
huvuddelen består av bäddsand samlas upp i två containrar. Flygaskan avskiljs från rökgaserna i
stoftreningsutrustningen (el- och slangfilter). Flygaskan samlas i en silo och leds från den till en
blandare där askan blandas med vatten innan den töms i lastbilsflak för borttransport.

2.2.3 Bränslemottagning biobränsle
De fasta biobränslena tas in via bränslemottagningen på den södra sidan av Von Utfallsgatan.
Biobränslet levereras till anläggningen med lastbil och tippas i en tippficka i en tipphall. Vid full
produktion kommer ca 40 lastbilar med bränsle per dag. Från tippfickan leds bränslet via en
bränsleberedningsbyggnad, med bland annat kross och magnetavskiljare, till två lagringssilos
som rymmer 5 000 m3 vardera. Vidare från silorna leds bränslet via slutna transportband till
pannan. Vid full produktion i HP3 förbrukas ca 110 m3 bränsle per timma.
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Figur 3. Schematisk bild över bränslemottagningen.

2.2.4 Rökgaskondensering
Vid eldning av bränslen som har en hög fukthalt eller innehåller mycket väte återfinns stora
mängder värme som vattenånga i rökgaserna. Träflisen som eldas på Sävenäs har en fukthalt på
upp till 50% och naturgas innehåller mycket väte, framförallt i form av metan. Om vattenångan
kondenseras kan större delen av den däri bundna energin återvinnas och en större del av
energiinnehållet i bränslet tillgodogöras. För att sänka temperaturen på rökgasen och därmed
kondensera vattenångan utnyttjas dels fjärrvärmevatten och dels ingående förbränningsluft.
Rökgasen kyls från ca 140 grader till 35 grader varvid vattnet kondenserar.
Rökgaskondensering finns installerat på HP1 (RK1) och HP3 (RK2). Rökgaskondensatet pHjusteras innan avledning till Säveån. Rökgaskondensatet från HP3 leds efter pH-justering till en
vattenreningsanläggning innan det släpps i Säveån, se avsnitt 2.2.5.2. En förenklad skiss av
rökgaskondenseringen på HP3 visas nedan.
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Figur 4. Schematisk bild över rökgaskondenseringen på HP3 (RK2).

Kontinuerlig registrering och dokumentering av pH sker på utgående kondensat i mätsystemet
DLS.
För RK1 finns två larmnivåer för pH. Den första om pH understiger 6,8 eller överskrider 9,2 i
mer än 10 min. Den andra med inlagd trippfunktion finns på pH 6,5 respektive 9,5. Om mer än
två timmar skulle passera utan åtgärd så trippar (stoppar) rökgaskondenseringen.
För RK2 finns larmnivå om pH understiger 6,5 eller överstiger pH 11. Om det inträffar så
stoppar pumpen för utgående kondensat till Säveån och kondensattanken fylls. Bräddavlopp på
tanken finns till spillvattennätet (Gryaab). Efter två timmar med för högt eller lågt pH trippar
RK2. På så sätt minskar risken att rökgaskondensat bräddar till Gryaab. På utgående kondensat
från RK2 mäts också suspenderande ämnen, ammonium och konduktivitet kontinuerligt.
Manuella prov tas på kondensat från RK1 och RK2 ca en gång per månad vid drift för kontroll av
instrumentering. De kontinuerliga pH-mätarna kalibreras en gång per månad vid drift.
Därutöver tas utförligare prov 1-2 gånger per år på kondensat från RK1 och analyseras av
ackrediterat, externt laboratorium. Från RK2 tas kontinuerligt vattenprov ut med hjälp av en
vattenprovtagare. En gång per månad lämnas ett dygnsprov till ackrediterat, externt
laboratorium för analys av arsenik, bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, totalkväve
och zink.
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2.2.5 Reningsutrustning
2.2.5.1 Rökgasrening
Rökgasrening finns installerad på HP3 för stoft- och kväveoxidreduktion.
Stoftrening sker genom att rökgaserna från HP3 leds genom elfilter, slangfilter samt
rökgaskondensering innan de släpps ut genom skorstenen. Förutom att rökgaskondenseringen
utvinner energi ur de fuktiga rökgaserna så medför den en effektiv rening av dessa, då den
”tvättar” ur partiklar från rökgaserna.
För reduktion av kväveoxider är HP3 utrustad med SNCR (Selective Non Catalytic Reduction).
Som reduktionsmedel används en 25 %-ig ammoniaklösning som injiceras i rökgaserna.
Kväveoxiderna reagerar med ammoniaken och bildar kvävgas och vatten. Ammoniaken förvaras
i en invallad och dubbelmantlad tank med volymen 70 m3.
2.2.5.2 Vattenbehandling och vattenrening
Rökgaskondensat är normalt surt. För att höja pH-värdet doseras natriumhydroxid (NaOH),
både till kondensat från HP1 och från HP3. Kondensat från HP3 behandlas efter pH-justering
även i en intern vattenreningsanläggning, för att kunna användas som spädvatten till
fjärrvärmenätet, matarvatten till pannan eller släppas till Säveån.
I de första reningsstegen, mikrofiltrering och ultrafiltrering (UF), tas suspenderande partiklar
bort. De avskilda föroreningarna, eller rejektet, används så långt det är möjligt till befuktning av
aska. Vattenfasen av överskottet släpps efter provtagning till spillvattennätet, medan slamfas
omhändertas av avfallsentreprenör. Mellan mikrofilter och UF-filter sitter ett UV-aggregat för att
minimera mängden mikroorganismer. Efter UF-filter avskiljs vissa salter genom en avhärdare
och resterande genom RO-filtrering (omvänd osmos). Rejektet från RO-filtren leds till en rotor
där ammoniak avluftas och återförs till pannan. Rejektet leds sedan vidare till kondensattanken.

Figur 5. Förenklad skiss av vattenreningsanläggning för rökgaskondensat från HP3.

Vid ett eventuellt haveri i vattenreningsanläggningen kan kondensatet, i enlighet med
kontrollprogram och avtal med Gryaab, tillfälligt släppas till spillvattennätet.
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2.2.6 Övrigt
På Sävenäsverket finns ett laboratorium. Där analyseras olika parametrar på anläggningens
processvatten för att säkerställa en god vattenkemi. Analys av fukthalt, för att kunna bestämma
värmevärde, tas på varje lass av inkommande biobränsle. Det görs vid bränslemottagningen av
inhyrd personal. Analyser (t ex avseende värmevärde och svavelhalt) av bränslen och
biobränsleaskor utförs av externa ackrediterade laboratorier.
Ledningscentralen som övervakar samtliga produktionsanläggningar i fjärrvärmenätet finns på
Sävenäsverket. Ledningscentralen är alltid bemannad genom ett kontinuerligt treskiftsystem.

2.3 Lokalisering
Sävenäsverket är beläget på fastigheterna Sävenäs 170:16 (HP1-5) och Sävenäs 169:7
(fastbränslemottagning) i Sävenäs industriområde, ca 100 meter söder om Säveån. Göteborg
Energi äger även grannfastigheterna Sävenäs 170:9 (förråd) och Sävenäs 169:4 (uthyres). En
liten del av 169:4 ingår i bränslemottagningen. Markområdet ligger på en nivå av + 20 meter i
Göteborgs stads höjdsystem. Väster om Sävenäsverket finns SKF´s industriområde. Söder om
verket ligger i tur och ordning Von Utfallsgatan, järnvägsområde och motorväg (E20). Närmaste
bostadsområden är Kvibergs ängar och Fräntorp (ca 300 m norr resp. sydost). Gällande
planbeslut vann laga kraft den 24 september 2003.

Figur 6. Karta över Sävenäsverket (markerat) med omgivning. Källa: Eniro

2.4 Huvudsaklig miljöpåverkan
Den mest betydande miljöpåverkan från anläggningen är utsläpp av rökgaser till luft.
Rökgaserna från eldning av träflis samt naturgas innehåller bland annat kväveoxider,
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kolmonoxid, koldioxid, svavel, ammoniak samt stoft (partiklar). Påverkan på miljön blir därmed
bidrag till klimatförändringar, försurning och övergödning av mark och vatten. Verksamheten
bidrar i mindre omfattning till bildandet av marknära ozon samt nedsmutsning genom
stoftutsläpp.
För att tillvarata energi i rökgaserna är biobränslepannan och en av naturgaspannorna
utrustade med rökgaskondensering. Kondensatvattnet avleds till Säveån, vilket kan ge en lokal
påverkan i ån med avseende på temperatur samt tillförsel av ammonium och metaller.
Kondensat från naturgaspannan behandlas före utsläpp genom pH-justering. Kondensat från
biobränslepannan behandlas genom pH-justering, filtrering för avskiljning av salter och
partiklar (och därmed bundna metaller) samt ammoniakavdrivning.
Buller från verksamheten kommer huvudsakligen från skorstenar, fläktar samt vissa
anläggningsdelar inom bränslemottagningen. Anläggningen är belägen inom ett område som
domineras av buller från trafiken på E20 och rangering av tåg på Sävenäs bangård.
Driftrestriktioner finns i syfte att innehålla bullervillkor.
Inom verksamheten används ett antal kemikalier för processer och underhåll. Farligt avfall som
uppstår inom verksamheten utgörs bland annat av spillolja och fast oljeavfall. Askor från
biobränsleeldningen återförs till skogsmark samt används till sluttäckning av deponi.
Inom bolagets miljöledningssystem har miljöpåverkan från produktionsanläggningarna tagits
fram i form av miljöaspekter. För de betydande miljöaspekterna finns miljömål eller nyckeltal
uppsatta.

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






Installation av fast svaveldosering till bränslet vid HP3.
Ny avfallsstation.
Installation och uppföljning av kontinuerlig mätning av HCl och HF i rökgaser från HP3 .
Köp av fastighet öster om bränslehanteringen.
Installation av kontinuerlig provtagare av kondensat från HP1.

Se även under 3.1.4 Anmälningsärenden under året, 4.5 Åtgärder som vidtagits för att minska
risker och 5.9 Åtgärder som vidtagits för att minska förbrukning av råvaror och energi.

3 Gällande beslut och föreskrifter
3.1 Gällande beslut, förelägganden och anmälningar
Nedan listas de tillstånd, förelägganden och anmälningar som verksamheten i dagsläget är
berörd av samt en sammanfattning av vad besluten innebär. För tidigare, nu överspelade,
förlägganden hänvisas till tidigare miljörapporter. Efterlevnaden av villkor och förelägganden
redovisas under avsnitt 3.3. Tillsynsmyndighet för anläggningen är Miljö- och klimatnämnden i
Göteborg.

3.1.1 Vattendom
Genom gällande vattendom har verksamheten tillstånd till uttag av kylvatten från Säveån.
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Tabell 2. Gällande vattendom för Sävenäsverket.

Datum

Beslutsmyndighet

Beslutet avser

1953-02-17

Västerbygdens
vattendomstol

Tillstånd att avleda kylvatten ur Säveån, max 1
m3 per sekund.

3.1.2 Grundtillstånd
För verksamheten finns tillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen samt beslut om ändrade villkor,
meddelade med stöd av miljöbalken eller genom delegation till tillsynsmyndigheten. Nedan
listas gällande beslut.
Tabell 3. Gällande beslut för Sävenäsverket.

Datum

Beslutsmyndighet

Beslutet avser

1983-10-28

Koncessionsnämnden
för miljöskydd

Tillstånd enligt miljöskyddslagen till befintlig
anläggning, ångpannorna ÅP1 & ÅP2,
hetvattenpannorna HP1 & HP2 för eldning med
olja, samt HP3 för eldning med kol. Meddelande
av slutliga villkor 1-12 samt prövotid för utsläpp
till luft av svavel, kväveoxider och stoft.

1989-12-28

Koncessionsnämnden
för miljöskydd

Avslutande av prövotid från 1983 för utsläpp till
luft och meddelande av slutliga villkor nr 13-15.
Villkor nr 14 överklagades av Naturvårdsverket.

1990-03-21

Regeringen

Nytt beslut om villkor 14, avseende utsläpp av
kväveoxider från samtliga pannor.

1998-03-18

Koncessionsnämnden
för miljöskydd

Tillstånd enligt miljöskyddslagen till ombyggnad
och drift av HP3 för huvudsaklig förbränning av
fasta biobränslen som flis och grot (grenar och
toppar) vid sidan om tidigare tillåtna bränslen.
Ändring av villkor 8, 9, 13 och 14.

2003-10-13

Miljödomstolen

Beslut om ändrad villkorslydelse av villkor 15,
avseende utsläpp av stoft från HP3.

2004-11-19

Miljödomstolen

Beslut om ändrad villkorslydelse av villkor 16,
avseende utsläpp av processvatten från
rökgaskondensering från HP3.

2006-01-27

Miljönämnden

Delegationsbeslut om villkor avseende utsläpp
av ammoniak från HP3.

2006-03-06

Miljödomstolen

Avslutande av prövotid från 1998, meddelande
av slutliga villkor för utsläpp av koloxid från
HP3.

3.1.3 Förelägganden och svar på anmälningar
Nedan listas de förelägganden samt svar på anmälningar som verksamheten är berörd av.
Anmälningar och beslut under året beskrivs kortfattat under 3.1.4.
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Tabell 4. Förelägganden och svar på anmälningar.

Datum

Beslutsmyndighet

Beslutet avser

1992-08-27

Länsstyrelsen

2006-12-12

Miljöförvaltningen

2008-04-25

Miljöförvaltningen

2010-02-09

Miljöförvaltningen

2010-03-05

Miljöförvaltningen

Föreläggande gällande utsläpp till Säveån med
anledning av anmälan om installation av
rökgaskondensering på HP1 och HP4.
Föreläggande om försiktighetsmått med
anledning av IPPC-direktivet.
Föreläggande om mätning eller beräkning av
NOX-utsläppen från HP5 samt krav på årlig
redovisning i miljörapporten med anledning av
anmälan om installation av HP5.
Underrättelse om att fastigheten omfattas av 10
kapitlet miljöbalken, vilket innebär att alla
markarbeten ska anmälas.
Beslut avseende biobränsleleverans till Sävenäs
kraftvärmeverk på lördagar, mellan klockan 0716, med anledning av anmälan om utökade tider.

2015-11-18

Miljöförvaltningen

2016-04-06

Miljöförvaltningen

2018-12-05

Miljöförvaltningen

Beslut om dispens från att mäta svaveldioxid på
HP1 och HP2, med anledning av SFS 2013:252.
Beslut om placering av mät- och
provtagningspunkter med anledning av
inlämnat förslag i enlighet med SFS 2013:252.
Förläggande om att genomföra
parallellmätningar (QAL2) över minst tre dygn
enligt standard SS-EN 14181:2014.

3.1.4 Anmälningsärenden under året
Nedan listas de anmälningsärenden Göteborg Energi skickat in under året samt svar i form av
beslut från tillsynsmyndigheten.
Tabell 5. Anmälningsärenden under året.

Datum

Myndighet

Ärendet avser

2020-11-06

Miljöförvaltningen

Anmälan om återanvändning av krossad betong.

2020-11-09

Beslut med krav på åtgärder.

3.2 Tillståndsgiven och installerad effekt
Av tillståndsbeslutens tillståndsmening framgår ingen begränsning i installerad effekt, men i den
ansökan som låg till grund för Koncessionsnämndens tillstånd från 1983 angavs 352 MW som
installerad effekt. Därefter har tillstånd för HP4 om 13 MW meddelats och HP4 har nu även
tagits ur bruk (liksom ÅP1 och ÅP2). HP5 har tillkommit. Installerad effekt idag är mindre än vad
som angavs i tillståndet 1983, se tabellen nedan.
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Tabell 6. Tillståndsgiven och installerad effekt.

Tillståndsgiven effekt

Installerad effekt

352 MW

278 MW

3.3 Efterlevnad av villkor och förelägganden
I följande avsnitt redovisas vilka villkor, förelägganden och andra krav som är aktuella för
verksamheten samt en kommentar om efterlevnaden under 2020.

3.3.1 Vattendom
Från Säveån tas kylvatten ut, för kylning av processer och vid behov för överskottsvärme i
fjärrvärmenätet. Kylvattenuttaget regleras av en vattendom.
Tabell 7. Gällande vattendom.

Vattendom

Kommentar

Tillstånd att ur ån avleda kylvatten till
ångkraftstationen intill en myckenhet av
1 kubikmeter per sekund.

Uttaget varierar under året, men har som mest
uppgått till 1 543 m3/h eller 0,4 m3/s.

3.3.2 Grundtillstånd
I vissa villkor i de äldre besluten står om kommunen och länsstyrelsen. I dessa villkor syftar
”kommunen” till verksamhetsutövaren, det vill säga Göteborg Energi. Tillsynen har delegerats
från Länsstyrelsen i Västra Götalands län till Miljö- och klimatnämnden i Göteborg.
Koncessionsnämnden är idag ersatt med Mark- och miljödomstolen. I följande tabell redovisas
aktuella villkor med kommentar om efterlevnaden.
Tabell 8. Gällande villkor och kommentar om efterlevnad.

Tillståndsbeslut
Beslutsdatum och Gällande villkor

Kommentar

1983-10-28
Villkor 2, 3, 4, 5, 8 och 12 är av engångskaraktär och kommenteras inte.
1983-10-28
1. Om ej annat följer av vad nedan sägs skall
anläggningen med ovan lovgivna enheter
utformas och verksamheten, inklusive
åtgärder till skydd mot luft- och
vattenförorening samt andra störningar för
omgivningen, bedrivas i huvudsaklig
överensstämmelse med vad kommunen
angivit eller åtagit sig i ärendet. Mindre
ändring av verksamheten får ske efter
godkännande av länsstyrelsen, varvid skall
gälla att ändringen ej får medföra ökad
störning till följd av verksamheten. Om
länsstyrelsen ej godkänner föreslagen ändring,
äger kommunen underställa frågan
koncessionsnämndens avgörande.
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1983-10-28
6. Processvatten och annat avloppsvatten skall
underkastas erforderlig behandling före
utsläpp i kommunens ledningssystem.
Skyddsåtgärder och försiktighetsmått skall
bestämmas av kommunen i samråd med Vaverket och länsstyrelsen.

1983-10-28

kl.
kl.
kl.
kl.

07-18
18-22
07-18
22-07

Golvbrunnar där oljeprodukter hanteras är
anslutna till oljeavskiljare före anslutning till
spillvattennät alt. sker hantering invallat.
Inga klagomål på buller har förekommit under
året. Driftrestriktioner finns för att uppfylla
villkoret. De uppdaterades 2019 på grund av
ny bostadsbebyggelse. Under 2020 överskreds
restriktionerna 21 timmar främst på grund av
att rökgaskondenseringen på HP1 inte varit i
drift alla timmar då effekt registrerats på HP1.
Rökgaskondenseringen ger lägre buller och är
en del i restriktionerna.

7. Buller från anläggningen skall i närmaste
bostadsområde begränsas till de värden som
anges i statens naturvårdsverks riktlinjer för
externt industribuller gällande nybyggd
industri.
Dag
Kväll
Söndag
Natt

Rökgaskondensat renas och släpps till Säveån.
Vid driftstörning i vattenreningsanläggning för
HP3 kan kondensat släppas till spillvatten. Det
regleras i ett tillsvidareavtal med Gryaab.
Rejekt från vattenrening används för
befuktning av bränsle. Överskott kan släppas
till spill efter provtagning.

50 dBA
45 dBA
45 dBA
40 dBA

1998-03-18

Inga klagomål på lukt har förekommit under
året. Bränslemottagning och bränslehantering
sker främst i ett slutet system. Under 2019 har
dock ytan för öppen mellanlagring utökats.
Aska som transporteras från anläggningen
fuktas för att minska risken för damning.

9. Bolaget skall verka för att damning och lukt
inte uppkommer från lager av bränsle eller
avfall eller vid transporter till och från
Sävenäsanläggningen.
1983-10-28
10. Uppläggning och/eller utnyttjande av
avfall från verksamheten skall ske på sätt som
godtagits vid prövning enligt
miljöskyddslagen.

För avfall och farligt avfall finns behållare för
förvaring och sortering. Hanteringen av avfall
följs bland annat upp vid den årliga periodiska
besiktningen.

1983-10-28
11. Kommunen skall inom tid som
länsstyrelsen bestämmer till länsstyrelsen
inge förslag till kontrollprogram rörande
verksamheten. Inom ramen för
kontrollprogrammet skall länsstyrelsen
avgöra frågan om instrument för mätning av
stoft, svaveldioxid och kolmonoxid m.m.
Länsstyrelsen skall därvid beakta vad
Naturvårdsverket anfört och yrkat i
instrumentfrågan.

Senaste kontrollprogrammet är daterat 202009-07.

1998-03-18
13. Utsläppen från HP3 av svaveloxider,
omräknade till svavel, får vid eldning av
tallbeckolja eller kol som årsmedelvärde inte
överstiga 50 mg/MJ tillfört bränsle och får vid
eldning av fasta biobränslen som

HP3 eldas med fasta biobränslen (träflis).
Årsmedel, enligt kontinuerlig mätning, är
omräknat till svavel 0,9 mg/MJ.
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årsmedelvärde och riktvärde inte överstiga 20
mg/MJ tillfört bränsle.
1998-03-18
14. Utsläppen av kväveoxider, omräknade till
kvävedioxid, från HP1, HP2 och HP3 vid
koleldning får som årsmedelvärde inte
överstiga 200 mg/MJ tillfört bränsle.

Ej aktuellt då inga pannor eldas med kol.

Vid eldning med fasta biobränslen, olja eller
tallbeckolja i HP3 får utsläppet av kväveoxider
räknat som kvävedioxid som årsmedelvärde
och riktvärde inte överstiga 70 mg/MJ tillfört
bränsle.

HP3 eldas med fasta biobränslen. Bioolja
(vegetabilisk olja) har använts som
startbränsle. NOX-utsläppet för HP3 har som
årsmedelvärde varit 50 mg/MJ.

Utsläppet av kväveoxider, omräknat till
kvävedioxid, från ÅP1 + 2 får som
årsmedelvärde inte överstiga 150 mg/MJ
tillfört bränsle.

Ej aktuellt då ÅP1 och ÅP2 är tagna ur drift.

Det totala utsläppet av kvävedioxid från
samtliga enheter får, räknat som kvävedioxid, i
medeltal per år inte överskrida 100 mg/MJ
tillfört bränsle.

NOX- utsläppet från samtliga pannor har i
medeltal legat under gällande riktvärde på
100 mg/MJ (HP1: 17 mg/MJ, HP2: 34 mg/MJ,
HP3: 50 mg/MJ och HP5: 50 mg/MJ).

2003-10-13

ÅP1 och ÅP2 är tagna ur drift. Nedan redovisas
stoftvärden för HP3.

15. Utsläppen av stoft från ÅP1+2 och HP3 får
per m3 norm gas, omräknat till 13 % CO2-halt
vid eldning av fasta bränslen inte överstiga 20
mg som årsmedelvärde, 50 mg som
månadsmedelvärden eller 500 mg som
timmedelvärden.

Årsmedelvärde: 0,2 mg/Nm3
Hösta månadsmedelvärde: 0,3 mg/Nm3
Högsta timmedelvärde: 4,0 mg/Nm3

Stoftutsläppen från oljeeldning och eldning av
flytande biobränslen får som riktvärde vid
besiktning inte överstiga 1,0 g/kg olja.
Kontrollmätning ska ske minst en gång per år.

Följs ej upp då HP3 eldas med fast biobränsle
som huvudbränsle. Bioolja (eldningsolja som
reserv) används endast som startbränsle.

2004-11-19

Processvatten från rökgaskondensering (RK2)
behandlas i vattenreningsanläggning innan
16. Processvatten från rökgaskondenseringen
det släpps till Säveån. pH mäts kontinuerligt.
efter panna HP3 får efter rening avledas till
Vid för högt eller för lågt pH stoppar pumpen
Säveån. Behandling av processvattnet skall ske
för utgående kondensat till Säveån.
så att pH i vattnet från reningsanläggningen
som riktvärde uppgår till 6,5-11 samt
Lägsta pH: 6,5
utsläppet till vatten av suspenderade ämnen
Högsta pH: 9,6
som riktvärde och månadsmedelvärde inte
Högsta månadsmedelvärdet för
överstiger 10 mg/l.
suspenderade ämnen: 1,5 mg/l.
Delegationsbeslut 2006-01-27
Utsläppet av ammoniak till luft skall ej
överstiga 5 mg/MJ tillförd energi som
riktvärde och månadsmedelvärde. (Avser
HP3.)

Högsta månadsmedelvärdet: 0,4 mg/MJ.
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2006-03-06

Med hänvisning till ansökningshandlingarna
avses med biobränslen fasta biobränslen.

Utsläppet av koloxid från HP3 får vid eldning
av biobränslen som timmedelvärde och
riktvärde uppgå till högst 180 mg/MJ och som
dygnsmedelvärde och riktvärde till högst 90
mg/MJ.

Timmedelvärdet (180 mg/MJ) har överskridits
under 14 timmar (av 3 837 timmar med drift
huvudbränsle inkl. instabil drift).
Dygnsmedelvärdet (90 mg/MJ) har
överskridits under 15 dygn (av 146 dygn med
drift huvudbränsle).
Under 2020 färdigställdes installationen av en
fast svaveldoserare som minskar CO-halterna.

3.3.3 Förelägganden
I följande avsnitt redovisas förelägganden och beslut som varit aktuella för verksamheten under
året, med kommentar om uppfyllande.
Tabell 9. Föreläggande och beslut som varit aktuella under året.

Föreläggande 1992-08-27

Kommentar

Kondensatet från rökgaskondenseringsutrustningen på HP1 skall neutraliseras till 6,5
< pH < 9,5 innan utsläpp sker till recipient.
Kontinuerlig registrering av pH ska ske på
utgående kondensat och redovisas till
tillsynsmyndighet i den årliga miljörapporten.

pH på kondensat från HP1 mäts kontinuerligt.
Efter 2 h med för höga/låga pH trippar
rökgaskondenseringen.
Lägsta pH: 7,2
Högsta pH: 8,3

Föreläggande 2006-12-12
Kommentar
(IPPC-direktivet)
Föreläggande nr 4, 7 och 8 är av engångskaraktär om att lämna in utredningar (om behov av
utsläppsanordning för rökgaskondensat, släckvattenutredning samt inventering av förekomst
av markföroreningar inom fastigheten). De aktuella utredningarna har lämnats in och
föreläggandena kommenteras inte närmre.
1. Vid byte av huvud- eller reserv/startbränsle i Inga byten under året. 2018 anmäldes byte av
pannorna HP1, HP2, HP3 eller vid idrifttagande huvudbränsle på HP2.
av ÅP1 och ÅP2 skall en anmälan göras till
tillsynsmyndigheten.
2. Vatten från sotning får inte släppas till det
kommunala avloppsreningsverket eller till
recipient.

De metoder som används för sotning av pannor
innebär att inget sotvatten släpps till
spillvattennät eller till recipient.

3. Vatten från golvbrunnar/golvrännor där
oljeprodukter hanteras skall vara anslutna till
oljeavskiljare före avledning till
spillvattennätet.

Golvbrunnar där oljeprodukter hanteras är
anslutna till oljeavskiljare före anslutning till
spillvattennät alt. sker hantering invallat.

5. Lagring och hantering av kemiska produkter, Hantering av kemiska produkter, oljeprodukter
oljeprodukter och farligt avfall skall ske på
och farligt avfall sker enligt föreläggandet.
sådant sätt att spill eller läckage inte kan nå
avloppet och så att förorening av mark,
ytvatten eller grundvatten inte kan ske.
6. Bolaget skall fortlöpande arbeta aktivt för att Bolaget har i miljöledningssystemet rutiner för
minska risken för olyckor genom att ha tydliga att fortlöpande och systematiskt undersöka och
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rutiner för att utföra riskanalyser för befintlig
verksamhet och förändringar. Riskanalyserna
skall dokumenteras och finnas tillgängliga för
tillsynsmyndigheten.

bedöma riskerna med verksamheten. Riskanalys
utförs vart tredje år eller vid större förändring
av verksamheten. Riskanalys utfördes 2018.

9. Bolaget skall i god tid före en nedläggning av Inga delar av verksamheten har lagts ner under
hela eller delar av verksamheten lämna in en
året.
avvecklingsplan till tillsynsmyndigheten.
Föreläggande 2008-04-25

Kommentar

Utsläppen av NOx från HP5 skall mätas eller
beräknas varje år och redovisas för
miljöförvaltningen i miljörapporten.

Utsläppen av NOX från HP5 har beräknats till
454 kg för 2020.

Föreläggande 2015-11-18
(Dispens fr. att mäta SO2 på HP1 och HP2)
1. Om inte annat anges nedan ska
verksamheten bedrivas i huvudsaklig
överensstämmelse med vad sökanden angivit i
ansökningshandlingarna eller i övrigt uppgivit
eller åtagit sig i ärendet.

Kommentar

2. Ni ska i miljörapporten årligen redovisa
förbrukad mängd naturgas samt halten
tetrahydrotiofen i naturgasen.

Naturgasförbrukning för HP1 var 1 148 kNm3.
Ingen i HP2. Halten tetrahydrotiofen i
naturgasen är <0,0018 %.

3. Ni ska kontinuerligt övervaka att
uppdaterade säkerhetsdatablad för naturgas
finns tillgängligt.

Säkerhetsdatablad (SDB) hålls tillgängliga i
Chemsoft. SDB för naturgas är daterat 2019-0409.

4. Ni ska vid användande av ert reservbränsle
eldningsolja 1 beräkna era utsläpp av svavel
utifrån produktspecifikationen för bränslet.
Detta ska ni årligen redovisa i miljörapporten.

Utsläppen av svavel från eldningsolja beräknas
utifrån produktspecifikation. Ingen förbrukning
av eldningsolja vid HP1. Utsläppen av svavel
från HP2 var 14 kg vid drift med eldningsolja.

Verksamheten har huvudsakligen bedrivits på
det sätt som angivits. 2018 byttes dock
huvudbränsle på HP2 från gas till Eo1. Ingen
förändring i beräkning och redovisning av
svavel har gjorts.

Föreläggande 2016-04-06
Kommentar
(Placering av mät- och provpunkter)
1. Ni ska i dessa mätplan utföra de mätningar ni Samtliga mätningar är utförda i dessa mätplan.
är skyldiga att utföra enligt ert tillstånd och
övriga meddelade beslut samt gällande lagar,
förordningar och föreskrifter.
Föreläggande 2018-12-05
Kommentar
(Parallellmätningar över minst tre dygn)
Föreläggande om att genomföra kalibrering
QAL2 utförs i enlighet med föreläggandet.
och kvalitetssäkring på nivå 2 (QAL2), så att
Mätningarna beskrivs i kontrollprogrammet.
parallellmätningar fördelas över minst tre dygn
enligt krav u standarden SS-EN 14181:2014.

19

GÖTEBORG ENERGI AB
Miljörapport 2020
Sävenäsverket

Diarienummer 10-2021-0074

3.4 Efterlevnad av föreskrifter, förordningar och slutsatser om bästa
möjliga teknik
Av de föreskrifter eller förordningar5 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 Sävenäsverket.
Då anläggningens olika förbränningsanläggningar släpper ut rökgaserna genom olika
skorstenar, anses anläggningen utgöras av tre stora förbränningsanläggningar i form av
pannorna; HP1, HP2 och HP3.
Sävenäsverket fick sitt första tillstånd 1983, alltså före 1 juli 1987, vilket innebär att
anläggningen är en 1987-anläggning.
3.4.1.1 Kontroll av utsläpp enligt förordningen
Mätning av svaveldioxider, kväveoxider och stoft krävs enligt förordningen. Om gasformigt
bränsle används ska även kolmonoxid mätas. För anläggningar över 100 MW krävs kontinuerlig
mätning. På HP3 (>100 MW, flis) mäts svaveldioxider, kväveoxider och stoft kontinuerligt. På
HP1 och HP2 (<100 MW, gas/olja) mäts kväveoxider och kolmonoxid kontinuerligt, medan stoft
mäts var 700 h drifttimme, dock minst en gång per år. För svaveldioxid finns dispens från
mätning enligt § 25 på grund av känd svavelhalt i bränslet.
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, ej heller under driftstörning/haveri i reningsutrustning eller vid
akut gasbortfall om dispens har erhållits.
Genomsnittsvärden för timmar, dygn och månader ska valideras för mätosäkerhet genom att
multiplicera kolmonoxid med 0,9, svavel- och 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 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.

5

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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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 sex sådana dygn.
3.4.1.2 Kontroll av utsläpp från huvudbränsle
För HP1, gas, gäller begränsningsvärden enligt förordningen i § 67.2 (CO, NOx), för HP2, olja, §
57.3 (NOx) och för HP3, flis, i §§ 44 (SO2), 55.2 (NOx) och 68.1 (stoft).
Tabell 10. Emissioner från kontinuerlig mätning för HP1, HP2 och HP3 jämfört med krav enligt SFS 2013:252.

Panna

Parameter

Typ av värde

Begränsningsvärde
(mg/Nm3, 3% O2 för gas,
mg/Nm3, 6% O2 för flis)

Maxvärde efter
validering

Maxvärde före
validering

(se under
begränsningsvärde)

(se under
begränsningsvärde)

HP1
(gas)

CO

Månadsmedel
Dygnsmedel
Timmedel

100
110
Minst 95% under 200

37

41

HP1
(gas)

NOx

Månadsmedel
Dygnsmedel
Timmedel

100
110
Minst 95% under 200

65

82

HP2
(olja)

NOx

Månadsmedel
Dygnsmedel
Timmedel

450
495
Minst 95% under 900

-

-

HP3
(flis)

SO2

Månadsmedel
Dygnsmedel
Timmedel

200
220
Minst 95% under 400

1
2
9

2
3
11

HP3
(flis)

NOx

Månadsmedel
Dygnsmedel
Timmedel

250
275
Minst 95% under 500

111
133
342

139
166
427

HP3
(flis)

Stoft

Månadsmedel
Dygnsmedel
Timmedel

20
22
Minst 95% under 40

0,2
0,3
4

0,3
0,5
6

I och med att stoft inte mäts kontinuerligt på HP1 och HP2 har stoftmätning utförts av
mätkonsult. I januari uppmättes stofthalten på HP1, gas, till <0,9 mg/Nm3 och på HP2, olja, till
6,6 mg/Nm3, bilaga 1. Halterna är under begränsningsvärdena 5 resp. 30 mg/Nm3 (70.3 och 69.3
§§). För HP1 är stofthalten uppmätt innan rökgaskondensering, vilket innebär att den faktiskt
utsläppta halten är än lägre.
3.4.1.3 Kontroll av utsläpp från reservbränsle
HP1 har eldningsolja som reservbränsle och HP2 gas. Inget reservbränsle har förbrukats på
HP1-2 under 2020.
3.4.1.4 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 på HP1 och HP2 erhölls 2015. Naturgas innehåller inget svavel, men
för att upptäcka läckage tillsätts tetrahydrotiofen, som innehåller en liten mängd svavel. Enligt
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beräkning är svaveldioxidhalten mindre än 0,016 mg/Nm3 i rökgaserna, vilket är mindre än
begränsningsvärdet 35 mg/Nm3 (49.4 §). Svavelhalten i eldningsoljan är <0,05 vikt-%. Det
motsvarar en svaveldioxidhalt på 84 mg/Nm3 i rökgaserna, vilket är under begränsningsvärdet
350 mg/Nm3 (47.3 §).

3.4.2 BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar (LCP BAT)
Industriutsläppsförordningen omfattar bl. a slutsatser om bästa tillgängliga teknik. 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 de
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. BAT-AEL
bedöms klaras, bilaga 2. Enligt Industriutsläppsförordningen finns möjlighet att söka om
alternativvärden eller dispenser från utsläppsvärden. Inga sådana har sökts för Sävenäsverket.
Förordningen innehåller också krav på statusrapport och periodisk kontroll av föroreningar i
mark och grundvatten. Inga statusrapporter har inlämnats, men håller på att tas fram.

3.5 Övriga gällande beslut
3.5.1 Tillstånd enligt förordning om brandfarliga varor
Tillstånd avseende förvaring av brandfarlig vara är beviljat enligt förordningen (2010:1075) om
brandfarliga och explosiva varor för hantering enligt tabell nedan.
Tabell 11. Gällande tillstånd till hantering av brandfarlig vara.

Datum

Beslutsmyndighet

Beslut

2012-03-21

Byggnadsnämnden
BN 2012-000383

Tillståndet omfattar hantering av:
Sammanlagt 308 075 liter klass 3-varor
Sammanlagt 147 liter klass 2-varor
Sammanlagt 4 200 liter klass 1-varor
Sammanlagt 1 525 liter gas

Gäller till och med
2022-03-31

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 12. 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 Sävenäsverket innebär det att farligt avfall som uppkommer i mindre verksamheter
transporteras till Sävenäsverket. Redovisade avfallsmängder från Sävenäs härrör därför till viss
del även från andra anläggningar.
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3.5.3 Tillstånd enligt lagen om handel med utsläppsrätter
Anläggningen har tillstånd till utsläpp av växthusgaser enligt lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter. Efterlevnad av tillståndet följs upp vid den årliga koldioxidverifieringen.
Tabell 13. Tillstånd till utsläpp av koldioxid.

Datum

Beslutsmyndighet

Beslutet avser

2016-06-02

Länsstyrelsen
Dnr 563-19414-2016

Tillståndsnummer SE-14-563-059272-2004
Tillstånd till utsläpp av växthusgaser enligt
lag (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter.

Tillståndet gäller
tillsvidare.

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.

3.5.5 Avtal med Göteborg Vatten
Enligt avtal mellan Nämnden för Göteborg Vatten och Göteborg Energi tillåts rökgaskondensat
från HP3 att avledas till spillvattennätet vid haveri i vattenreningsanläggningen. Varje
avledningstillfälle ska rapporteras till Gryaab, liksom rökgaskondensatets mängd och innehåll i
enlighet med upprättat kontrollprogram. Under 2009 tecknades avtalet så att det numera gäller
tillsvidare. Under året har 139 m3 kondensat släppts till spillvattennätet/Gryaab i samband med
att UF-membran i vattenreningen satte igen i januari.

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 Sävenäsverket. Bland annat finns ett anläggningsspecifikt
kontrollprogram upprättat. I och med att ny svaveldoserare installerats har svavelanalys gjorts
på botten- och flygaska. Inget svavel återfanns i bottenaskan och flygaskan hade samma
svavelhalt som innan.

4.1.1 Kontroll av utsläpp till luft
Utsläpp till luft mäts kontinuerligt avseende:
- NOx och CO på HP1 och HP2 samt
- NOx, CO, SO2, NH3, HCl, HF och stoft på HP3.
På HP1 och HP2 mäts stoft var 700:e drifttimme på huvudbränslet, dock minst en gång per år.
För svaveldioxid finns dispens från mätning på grund av känd svavelhalt i bränslet.
För kontrollmätningar av mätinstrument se 4.3.
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4.1.2 Kontroll av utsläpp till vatten
Utgående kondensat från HP1 har kontinuerlig pH-mätning. På utgående kondensat från HP3
mäts förutom pH också suspenderande ämnen, ammonium och konduktivitet kontinuerligt.
Golvbrunnar i utrymmen där oljeprodukter hanteras avleds via oljeavskiljare till spillvattennätet
som är anslutet till Ryaverket. Även ett antal dagvattenbrunnar är anslutna till oljeavskiljare.
Kontroll av oljeavskiljare redovisas i avsnitt 4.4 nedan. Sanitärt avloppsvatten släpps till
spillvattennätet. Dagvatten och takavrinningsvatten leds via dagvattennätet till Säveån.

4.1.3 System för omhändertagande av släckvatten
Inom anläggningen finns ett system för omhändertagande av släckvatten i händelse av brand.
Det finns ventiler på utgående spill- och dagvatten från fastigheten och på sluttande ytor finns
rännor, anslutna till dagvattenledningar, för uppsamling av släckvatten som rinner på marken.
Vid en eventuell brand stängs ventilerna och vattnet leds till en släckvattendamm. Dammen som
rymmer ca 650 m3 är tätad med hjälp av en helsvetsad gummiduk på botten. Kontroll av
ventilernas funktion görs i samband med intern brandskyddskontroll (IBK).

4.2 Periodisk besiktning
Metod för genomförande samt intervall för periodiska besiktningar regleras i rutin. Enligt
rutinen ska Sävenäsverket besiktigas varje år av oberoende konsult.
Periodisk besiktning genomfördes på Sävenäsverket 2020-10-06. De förbättringsförslag som
framkom vid besiktningstillfället är inlagda i Göteborg Energis system för avvikelsehantering
och hanteras enligt gällande rutin.

4.3 Kontroll av mätsystem för emissioner
4.3.1 QAL2 och AST
En QAL2- eller AST-mätning görs av ackrediterad mätkonsult på de pannor och parametrar som
det finns begränsningsvärden för enligt förordningen om stora förbränningsanläggningar och
som mäts kontinuerligt, se 3.4.1.1. Som regel utförs QAL2-mätning vart femte år, då en
kalibreringsfunktion och giltighetsområde tas fram. Åren däremellan utförs AST-mätning, då det
kontrolleras att QAL2-funktionen fortfarande är giltig.
AST avseende NOx och CO utfördes 2020-01-14 på HP1 och HP2 med godkänt resultat, bilaga 3.
AST avseende NOx, SO2 och stoft utfördes 2020-01-08 på HP3 med godkänt resultat, bilaga 4.
Tabell 14. Genomförda QAL2- och AST-mätningar under året.

Parameter

HP1

HP2

CO

AST

AST

NO

AST

AST

HP3

AST

SO2

AST

Stoft

AST

4.3.2 Jämförande mätning
En jämförande mätning enligt NFS 2016:13 ska göras på pannor som producerar minst 25 GWh
per år. För Sävenäs omfattas HP1 och HP3 av kravet. Jämförande mätning utfördes på HP1 202024
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01-14 och på HP3 2020-01-07 och 08, bilaga 5 och 6. Syftet med jämförande mätning är att
säkerställa att ingen systematisk skillnad föreligger mellan den fast installerade
mätutrustningen för kvävedioxid och konsultens mobila mätsystem. Mätningarna visar att de
krav som finns på standardavvikelse och systematisk skillnad uppfylls vid den jämförande
mätningen för bägge pannorna.

4.3.3 Övrig villkorsuppföljning
Utöver den kontrollmätning som görs enligt ovan kontrollmäts även CO och NH3 på grund av
villkorsuppföljning på HP3 var 5:e år. Det gjordes senast 2018.

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 Sävenäsverket finns elva oljeavskiljare, varav fyra är inom bränslehanteringen. Vid tre av de
fyra görs tätare kontroller av slamnivån och tömning vid behov. Alla, utom en, oljeavskiljare
genomgick 2016 s.k. 5-årsbesiktning.
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Tabell 15. Extern kontroll av oljeavskiljare.

Nr

Benämning

Senaste kontroll

Kommentar

1.

S1.GE0.V6-TX0001 (OA)
S1.BO4.O1+LS0101 (larm)
(pumphall, hetvattenbyggnad)

2020-09-29, 1-års

Olja: 0 cm
Slam: 0 cm
Larm: Ok

2.

S1.GE0.V6-TX0006
S1.GE0.O5+LS0301
(verkstad)

2020-09-29, 1-års

Olja: 0 cm
Slam: 0 cm
Larm: Ok

3.

S1.GE0.V6-TX0003
S1.GE0.O5+LS0401
(kompressorrum, turbinhall)

2020-09-29, 1-års

Olja: 0 cm
Slam: 0 cm
Larm: Ok

4.

S1.GE0.V6-TX0005
S1.GE0.O5+LS0101
(rökgasrening)

2020-09-29, 1-års

Olja: 0 cm
Slam: 0 cm
Larm: Ok

5.

S1.GE0.V6-TX0002
S1.RK1.K1+LE0401
(rökgaskondensering)

2020-09-29, 1-års

Olja: 0 cm
Slam: 0 cm
Larm: Ok

6.

S1.BH0.V9-TX0003
S1.BH0.V9+LS0402
(bränslehantering)

2020-09-29, 1-års

Olja: 0 cm
Slam: 8 cm
Larm: Ok

7.

S1.BH0.V9-TX0002
S1.BH0.V9+LS0302
(bränslehantering)

2020-09-29, 1-års

Olja: 0 cm
Slam: 8 cm
Larm: Ok

8.

S1.BH0.V6-TX0001
S1.BH0.V6+LS0502
(bränslehantering)

2020-09-29, 1-års

Olja: 0,1 cm
Slam: 4 cm
Larm: Ok

9.

S1.BH0.V9-TX0001
S1.BH0.V9+LS0202
(bränslehantering)

2020-09-29, 1-års

Olja: 0,1 cm
Slam: 45 cm (slamsögs)
Larm: Ok

10.

S1.GE0.V6-TX007
S1.GE0.V6+LE1001/LT1001
(lossningsplatta bioolja)

2020-09-29, 1-års

Olja: 0 cm
Slam: 0 cm
Larm: Ok

11.

S1.GE0.V6-TX0004
S1.GE0.V6+LS0601
(HP3)

2020-09-29, 1-års

Olja: 0 cm
Slam: 0 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.
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Senaste riskanalys avseende yttre miljö utfördes under 2018 enligt tidplan. Utöver den
övergripande riskanalysen på anläggningen identifieras risker t ex i samband med projekt och
ombyggnationer.
Nedan listas åtgärder som, under året, vidtagits för att minska risker.





Lagt till en oljeavskiljare för årlig extern kontroll samt 6-mån intern kontroll av
oljelarmet.
Installerat en extra lutpump för att hålla uppe pH på utgående kondensat vid perioder
för rengöring av dysor i rotor (för ammoniakåterföring).
Förbättrat visning i styrsystemet för när bullerrestriktioner gäller och infört larm om
HP1 är i drift dessa tider utan rökgaskondensering.
Placerat täcklock i närhet av golvbrunnar.

5 Sammanfattning av miljöpåverkan
5.1 Drifttid, bränsleförbrukning och produktion
En sammanfattning av drifttid, bränsleförbrukning på Sävenäsverket under året visas nedan.
Tabell 16. Drifttid och bränsleförbrukning

Enhet

Drifttid exkl.
start/stopp

Drifttid*

Förbrukad
naturgas

(h)

(h)

(kNm3)

Förbrukad
eldningsolja
(m3)

Förbrukat
biobränsle

(ton fuktigt)

Förbruka
d
bioolja
(ton)

HP1

178

328

RK1

1 148

0

0

32

224

HP2

7

11

HP3

3 723

3 837

ÅT2

2 596

RK2

3 694

HP5

7 058

70

120 811

70

245

Nöddiesel
Totalt:

120 811

1
-

11 234

-

1 393

33

* Avser drifttid på bränslesystemet/brännarna. För HP3´s del tid både på start- och huvudbränsle.

Tillförd bränsleenergi samt avgiven el- och värmeenergi från pannor (HP1, HP2, HP3 och HP5),
rökgaskondensering (RK1 och RK2) samt turbin (ÅT2) under 2020 visas nedan.
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Tabell 17. Tillförd och avgiven energi.

Enhet

Tillförd energi

Avgiven energi

(GWh)

Fast
biomassa
HP1

Naturgas

(GWh)

Bioolja

Eo1

11,8

0

RK1

El

10,8
1,4

HP2

0

HP3 & ÅT2

313,0

0,3
0,7

0,2
245,5

RK2
HP5
Totalt:

Värme

21,6

71,8
2,5
313,0

14,3

Totalt Säv:

2,7
0,7

0,3

328

332,5

21,6

354

Som beräkningsgrund för tillförd bränsleenergi har följande värmevärden använts:
Tabell 18. Värmevärden.

Bränsle

Värmevärde

Enhet

Fast biobränsle

4,726

MWh/ton TS

Naturgas

37,087

GJ/kNm3

Bioolja

10,158

MWh/ton

Eldningsolja 1

9,959

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.
I januari tätnade UF-membranen i vattenreningsanläggningen pg a ett läckande spjäll och att
isolering släppt från en ljuddämpare på HP3. Vattnet leddes under fem timmar till Gryaab
medan UF-membranen rengjordes. Innanmätet i ljuddämparen togs bort. Spjället åtgärdades
under sommaren. Kvarstår att åtgärda ljuddämparen.
I januari rann en mindre mängd lut ut vid lossning av lut på grund av avsaknad av packning.
Luten spolades med mycket vatten, ny packning sattes på plats och mottagningsrutinen
förbättrades.
I februari skedde ett mindre spill av svavelgranulat. Granultat sopades upp och togs omhand.
I mars frös värdena från rökgasflödesmätaren på HP3. Den används för omräkning av NOx, CO
och NH3 till mg/MJ för villkorsuppföljning. Uppmätta värden under 322 h, ca 2 v., har därför
klassats som felaktig i drift för att inte komma med i villkorsuppföljningen.
I oktober trippade rökgaskondenseringen (RK) på HP3 och var ur drift under 4 h dagtid vardag. I
och med att ljuddämparen är tillfälligt borttagen var ljudnivån från skorstenen troligen högre än
normalt (RK reducerar ljudet).

6

Källa: Årsmedelvärde på inkommande bränsleleveranser.
Källa: Årsmedelvärde från naturgasleverantören Swedegas.
8 Källa: Baserat på en bränsleanalys under 2020.
9 Källa: Baserat på Naturvårdsverkets referenslista ”Emissionsfaktorer och värmevärden 2021”
7
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I november infördes ett larm om HP1 varit i drift mer än 15 min utan RK1. Även visningen i
styrsystemet (Network Maneger) förbättrades så att driftdata om RK1 syns i samma vy som för
HP1. Detta för att minska risken för överskridande av driftrestriktionerna för buller.

5.3 Utsläpp till luft
I följande avsnitt redovisas resultat av mätningar och beräkningar av utsläpp till luft.

5.3.1 Svavelutsläpp
Anläggningen har tillståndsvillkor (nr. 13) avseende utsläpp av svavel och omfattas även av SFS
2013:252, se 3.4.1.
HP1 och HP5 eldas med naturgas, vilket ger marginella utsläpp av svavel. Viss drift av
eldningsolja har skett i HP2. I HP3 har flis och bioolja eldats. I tabellen nedan sammanställs
svavelutsläppen under 2020.
Tabell 19. Svavelutsläpp

Pannor
HP2, Eo1
HP3, bioolja
HP3, flis
Totalt:

S

S

Villkor

(kg)

SO2

(kg)

(mg/MJbr)

(mg/MJbr)

28
70
1 983
2 081

14
35
992
1 041

12
12
0,9

20

Svavelinnehåll i Eo1 och bioolja är <0,05 vikt-% enl. produktspecifikation resp. bränsleanalys,
vilket motsvarar ca 12 mg/MJ10. Mängd svavel från flis är beräknad från den kontinuerliga
mätningen på HP3. Villkoret gäller som årsmedel.

5.3.2 Kväveoxidutsläpp
Anläggningen har tillståndsvillkor (nr. 14) avseende utsläpp av NOx och omfattas även av SFS
2013:252. I tabellen nedan sammanställs kväveoxidutsläppen, räknat som NO2, under året.
Tabell 20. Kväveoxidutsläpp

Pannor

NOx

NOx

(kg)

702

17

32

34

-

56 559

50

70

454

50

-

HP2, Eo1
HP5, naturgas
Totalt:

(mg/MJbr)

Per panna
-

HP1, naturgas
HP3, flis, bioolja

Villkor

(mg/MJbr)

Totalt
100
-

57 747

Mängden kväveoxider är beräknad utifrån den kontinuerliga mätningen för HP1, HP2 och HP3
och i enlighet med NFS 2016:13. För HP5 har mängden kväveoxider beräknats från
emissionsfaktor enligt Naturvårdsverkets referenslista över emissionsfaktorer och värmevärden
då ingen mätning sker på pannan. Villkoren gäller som årsmedelvärden.

10

Naturvårdsverkets rapport 4438, tabell 8.
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5.3.3 Koldioxidutsläpp
Utsläpp av koldioxid, CO2, har beräknats från samtliga pannor. HP3 har endast eldats med
biobränsle (träflis och bioolja). Därifrån kommer s.k. biogen koldioxid. Fossil koldioxid har
uppstått i HP1, HP2 och HP5. Under 2020 köptes biogas motsvarande HP1 och HP5´s
förbrukning, vilket motsvarar en besparing av ca 3 138 ton fossil koldioxid. I tabellen nedan
redovisas dock all koldioxid från HP1 och HP2 som fossil.
Tabell 21. Koldioxidutsläpp

Pannor, bränsle

CO2 biogent
(ton)

HP1, natur/biogas
HP2, Eo1
HP3, flis

CO2

(ton)

(g/MJbr)

2 586

57

85

74

106 468

96

192

75

HP3, bioolja
HP5, natur/biogas
Totalt:

CO2 fossilt

552
106 661

57

3 225

Mängden koldioxid är beräknad utifrån bränsleförbrukningen och emissionsfaktorer för
respektive bränsle hämtade från Naturvårdsverkets referenslista över emissionsfaktorer och
värmevärden. En liten mängd CO2 (ca 0,13 ton) från gasol som används för att tända brännarna
samt en del från nöddiesel-aggregat (ca 1,5 ton) ingår i totalen CO2-fossilt ovan.

5.3.4 Stoftutsläpp
Anläggningen har tillståndsvillkor (nr. 15) avseende utsläpp av stoft från HP3 och omfattas även
av SFS 2013:252.
Stoftmätning sker kontinuerligt på HP3, samt en gång per år på HP1 (gas) och HP2 (olja). Vid
naturgaseldning uppkommer en mindre mängd stoft. I HP1 fastnar vid gasdrift den mesta
stoften i rökgaskondenseringen och tas därför inte med i tabellen nedan.
Tabell 22. Stoftutsläpp

Pannor, bränsle

Stoft
(kg)

HP2, Eo1

2,2

HP3, bioolja

0,2

HP3, flis

88,1

Totalt:

91

Stoft

(mg/Nm3, 3% O2 för olja,
mg/Nm3, 6% O2 för flis)

Villkor

(mg/Nm3 tg, 13% CO2
=mg/Nm3 6% O2 )

6,6
0,2 (årsmedel)
0,3 (max månadsmedel)
4,0 (max timmedel)

20 (årsmedel)
50 (månadsmedel)
500 (timmedel)

5.3.5 Kolmonoxidutsläpp
Nedan redovisas kolmonoxidutsläppen från HP3. Villkoret för CO-emissioner anger riktvärden
på tim- och dygnsbasis vid förbränning av fasta biobränslen. Antalet överskridanden i tabellen
nedan är samtliga som inträffat vid eldning av huvudbränslet. Som jämförelse redovisas även
antal överskridande vid stabil drift då medelvärden vid start- och stoppförlopp, trippar och

driftstörningar räknats bort.
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Tabell 23. Kolmonoxidutsläpp

Panna,
bränsle
HP3,
flis

(ton)

CO

(mg/MJ)

CO

Antal över riktvärden
vid
stabil drift

Antal över
riktvärden inkl.
instabil drift

Villkor riktvärde

73

65
(årsmedel)

8 timmar
(av 3 377 timmar)

14 timmar
(av 3 837 timmar)

180 (timmedel)

13 dygn**
(av 146 dygn)

15 dygn*
(av 146 dygn)

90 (dygnsmedel)

(mg/MJ)

* Dygnsmedel kan komma att överskridas även om endast enstaka timmar har höga emissioner.
** Anger dygn med överskridande även om timmarna med instabil drift (exkl. start/stopp) hade räknats bort.

Höga CO-emissioner är ofrånkomligt vid start och stopp av pannan samt vid trippar och det är
ofta inte möjligt att vidta några åtgärder för att förhindra det. Det är även mättekniskt och
beräkningsmässigt svårt att normera emissionerna vid dessa tillfällen, bland annat på grund av
höga syrehalter i rökgaserna, vilket i sin tur kan leda till orimliga mätvärden. För att få bort de
mest orimliga värdena lades inför höstens driftsäsong 2016 in ett filter där värden uppmätta vid
O2-halter över 15% inte tas med. Höga CO-emissioner uppstår också vid tex sintring i
sandbädden och med varierad kvalitet på bränslet i tex fukthalt och finandel.
Då test med tillsats av svavel för lägre CO-emissioner har utförts med gott resultat påbörjades
under 2019 installation av en fast svaveldoserare. Färdigställt 2020.

5.3.6 Ammoniakutsläpp
För kväveoxidreduktion i rökgaserna från HP3 injiceras ammoniak. Det mesta av ammoniaken
reagerar med kväveoxider, men en del följer med rökgaserna som ett så kallat ammoniakslip. I
tabellen nedan sammanställs årsmängd och medelvärde för ammoniak. Mängden har beräknats
utifrån årsmedelvärdet och förbrukad mängd bränsle samt effektiva värmevärden för flis.
Tabell 24. Ammoniakutsläpp

Pannor

NH3
(kg)

(mg/MJ)

NH3

Max NH3
(mg/MJ)

(mg/MJ)

Villkor

HP3, flis och
bioolja

270

0,2
(årsmedel)

0,4
(månadsmedel)

5
(månadsmedel)

5.4 Utsläpp till vatten
Rökgaskondensering är installerat på HP1 (RK1) och HP3 (RK2). Kondensatet pH-justeras.
Kondensatet från RK2 renas även i en intern vattenreningsanläggning för att användas som
spädvatten till fjärrvärmenätet och matarvatten till pannan. Överskott av renat kondensat från
RK2 leds liksom kondensat från RK1 till en bassäng som står i förbindelse med Säveån
(koordinater: SWEREF 99 TM: 6402695, 323425). Mängden renat kondensat som leddes till
Säveån var under året från RK1: ca 1 700 m3 och från RK2: ca 85 100 m3.
Förutom provtagning av pH och suspenderat material som beskrivs nedan tas även dygnsprov
på metaller i enlighet med krav enligt BAT, se BAT-bilaga för resultat. De totala utsläppen ligger
under tröskelvärden för när mängderna ska redovisas i miljörapport. pH-värden på
rökgaskondensat pH från RK1 respektive RK2 mäts kontinuerligt. pH-justering med NaOH sker
per automatik.
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5.4.1.1 pH-värden i RK1
Enligt gällande föreläggande ska pH på rökgaskondensat från HP1 neutraliseras till pH mellan
6,5 och 9,5. Kondensatet neutraliseras vid inloppet till kondensattanken. pH mäts i
kondensattanken vid utloppet. Efter pH-mätaren sitter en flödesmätare. Nedanstående värden
avser pH-värden som registrerats när utflöde från tank skett och det varit drift på RK1.
Tabell 25. Resultat av pH-mätning på rökgaskondensat från HP1.

Lägsta och högsta pH

Antal timmar under eller över
föreläggande (h)

Föreläggande

0
0

>6,5
<9,5

7,2
8,3

(pH)

Höga pH-värden kan inträffa då RK1 varit i drift under några enstaka timmar. När RK1 körs
korta tider kan det medföra att pH-värdet i kondensattanken ökar även fast
rökgaskondenseringen avstannat, på grund av att det är en liten fördröjning mellan drift i
rökgaskondenseringen och pH-doseringen i kondensattanken.
5.4.1.2 pH-värden i RK2
Enligt gällande villkor (nr 16.) ska rökgaskondensat från HP3 som riktvärde neutraliseras till pH
mellan 6,5 och 11. Kondensat som inte går att återanvända i processen samlas upp i en
kondensattank. Utgående kondensat kontrolleras kontinuerligt avseende bl. a flöde och pH. Vid
för högt eller för lågt pH stoppar pumpen för utgående kondensat till Säveån. Se tabell nedan för
lägsta respektive högsta uppmätta pH under året samt antal timmar under eller över riktvärde.
Tabell 26. Resultat av pH-mätning på rökgaskondensat från HP3.

Lägsta och högsta pH
under året

Antal timmar under eller över
villkor (h)

Villkor, riktvärde

6,5
9,6

0
0

>6,5
<11

(pH)

5.4.2 Suspenderade ämnen
Enligt gällande villkor (nr 16.) ska månadsmedel av suspenderade ämnen på rökgaskondensat
från HP3 som riktvärde inte överstiga 10 mg/l. Resultat från kontinuerlig mätning av
suspenderade ämnen framgår av tabellen nedan.
Tabell 27. Suspenderade ämnen.

Suspenderade ämnen
(mg/l)

Max suspenderade ämnen

1 (årsmedel)

(mg/l)

Villkor
(mg/l)

1,5 (månadsmedel)

10 (månadsmedel)

5.5 Markföroreningar
Verksamheten omfattas av miljöbalkens 10 kapitel, vilket innebär att markarbeten ska anmälas
till tillsynsmyndigheten. Det är främst den intilliggande, östra fastigheten (Sävenäs 170:9) som
är förorenad. Där har tjärasfalt samt massor med halter över Naturvårdsverkets generella
riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) av kvicksilver, koppar, PAH och aromater
påträffats.
Ett mindre schaktarbete, ca 10 m, har utförts av GothNet på fastigheten Sävenäs 170:16 för att
ansluta kablar till transformatorstationen K12 som ligger på Sävenäsverkets område. Då inga
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halter över MKM förväntades i området och massorna förorenade ut återfylldes uppschaktade
massor. Miljöförvaltningen informerades inför arbetet.
Inför köp av fastighet (Sävenäs 169:3) intill befintlig bränslehantering gjordes en
markundersökning. PAH påträffades i halt över MKM. Miljöförvaltningen underrättades i början
av augusti när köpet genomförts.

5.6 Buller
Under 2013 gjordes mätning och beräkning av bulleremissioner för att identifiera bullerkällor
och föreslå ljuddämpande åtgärder med anledning av att nya bostäder byggdes vid Östra
Bellevue. Ett antal ljuddämpande åtgärder genomfördes under 2014 och driftrestriktioner togs
fram för att säkerställa att riktvärdena i villkor innehålls. Restriktionerna uppdaterades under
2019 på grund av ny bostadsbebyggelse vid Kvibergs ängar.
Restriktionerna gäller natt- och kvällstid samt helg och innebär främst att
rökgaskondenseringen ska vara i drift på HP1 och HP3, vilket är normalfallet. Dessutom finns
effektbegränsningar på HP2, men den är mycket sällan i drift. Restriktionerna kan följas i
driftledningssystemet och uppföljning görs i samband med den veckovisa
emissionsuppföljningen. Under 2020 överskreds driftrestriktionerna 21timmar främst på grund
av att rökgaskondenseringen på HP1 inte varit i drift alla timmar då effekt registrerats på HP1.
För att minska risken för överskridande infördes under hösten ett larm om HP1 varit i drift mer
än 15 min utan RK1. Även visningen i styrsystemet (Network Manager) förbättrades så att
driftdata om RK1 syns i samma vy som för HP1. Därutöver informerades om
bullerrestriktionerna på årligt återkommande möte som hålls inför ny driftsäsong. Därefter har
ett problem med flödesmätaren till RK1 uppstått som gör att RK1 faller bort vid lågt flöde.
Flödesmätaren kommer att bytas.

5.7 Kemikaliehantering
De kemikalier som används på Sävenäsverket finns förtecknade i det koncerngemensamma
kemikaliedatasystemet Chemsoft. Från systemet erhålls en kemikalieförteckning med specifika
kemikalier för anläggningen. För det laboratorium som finns vid Sävenäs finns en separat
kemikalielista. Kemikalierna är bedömda av Göteborg Energis kemikalieansvarig och godkända
att användas på anläggningen.
I bilaga 5 redovisas inköpta mängder kemikalier under året, dock inte kemikalier som endast
används på laboratoriet. För vissa processkemikalier visas faktisk förbrukning 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 Sävenäsverket
kvarstår Dowcal (glykol), Loctite 460 (lim) och Sikaflex AT-Connection (fogmassa/lim) samt
eldningsolja 1 som omfattas av Göteborg Energis utfasningskriterier.
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5.8 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.

5.8.1 Verksamhetsavfall
Verksamhetsavfall och icke-farligt avfall till återvinning hämtas i första hand av Renova.
De mängder som uppkom under 2020 sammanställs i tabellen nedan.
Tabell 28. Mängder verksamhetsavfall under året.

Avfallsslag
Restavfall
Matavfall
Avfall till sortering
Fint brännbart avfall
Obrännbart avfall
Glasförpackningar
Pappersförpackningar
Wellpapp
Tidningar
Stenmaterial
Hård- och mjuk plast
Kontorspapper
Metallförpackningar
Brännbart
Avfall till sortering
Betong
Bygg- och rivningsavfall
Blästersand
Slam/dagvatten
Totalt

Transportör

Mottagare

Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Stena Recycling
Stena Recycling
P-D Transport AB
Suez
Cleanpipe
Cleanpipe

Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Stena Recycling
Renova
Renova
Stena Recycling
Stena Recycling
Sortera Materials AB
Suez
Ragn-Sells
Fortum Waste Solutions AB

Mängd
(kg )

1 182
300
7 011
17 002
5 370
4 332
333
5 497
2 268
1 360
341
5 366
342
75
150
106 800
9 100
4 200
1 000
169 761

5.8.2 Skrot
Metallskrot och kabelskrot hämtats i första hand av Stena Recycling. De mängder som uppkom
under året sammanställs i tabellen nedan.

34

GÖTEBORG ENERGI AB
Miljörapport 2020
Sävenäsverket

Diarienummer 10-2021-0074

Tabell 29. Mängder metallskrot under året.

Avfallsslag
Osorterat elavfall, järn
Aluminium
Kabel
Skrot för sortering
Skrot för fragmentering
Skrot för fragmentering
Skrot för fragmentering, järn
Magnetskrot, järn
Skrot
Järn- och metallskrot
Totalt

Transportör

Mottagare

Stena Recycling
Stena Recycling
Stena Recycling
Stena Recycling
Stena Recycling
SCARTAB AB
GLC och HML
HML
Suez
Suez

Stena Recycling
Stena Recycling
Stena Recycling
Stena Recycling
Stena Recycling
SCARTAB AB
Stena Recycling
Stena Recycling
Järnmalmer
Suez

Mängd
(kg)

10 120
2 240
500
1 918
10 942
15 240
7 818
703
2 360
400
52 241

5.8.3 Biobränsleaskor
Flygaska samt bottenaska som uppkommer vid förbränning av fasta biobränslen i HP3
eftersträvas att utnyttjas på miljömässigt bästa sätt. Flygaskan har under året återförts till
skogsmark. Bottenaskan har lämnats till mottagare för jordtillverkning, främst för slutstäckning
av deponi. I nedanstående tabell redovisas uppgifter om mängder samt mottagare.
Tabell 30. Mängder biobränsleaskor under året.

Avfallsslag
Bottenaska
Bottenaska
Flygaska
(vattenblandad)

Transportör
Ragn-Sells
Cleanpipe
Tranemo grus &
betong AB

Mottagare
Ragn-Sells
Ragn-Sells
Askungen Vital AB

Slutligt
omhändertagande
Jordprodukter
Deponi
Skogsgödsling

Mängd
(ton)

1 953
1
1 778

5.8.4 Farligt avfall
Farligt avfall sorteras i olika fraktioner i för ändamålet avsedda behållare och omhändertas av
behörig mottagare. Genom sortering kan exempelvis spillolja omhändertas för återvinning.
I nedanstående tabell redovisas uppgifter om avfallsfraktion, mängder samt mottagare för farligt
avfall under året. För spillolja redovisas en uppskattad vikt från 2,5 m3. Utöver nedanstående har
en produkt med köldmedium tagits omhand av Renova.
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Tabell 31. Mängder farligt avfall under året.

Avfallsslag

Kod

Transportör

Mottagare

Mängd
(kg)

Aerosoler
Aerosoler m färg
Elektronik
Batterier
Fast oljeavfall
Lysrör och ljuskällor
Kvicksilver
(ej ljuskällor)
Lösningsmedel
Glykol
Färgavfall
Småkemikalier
Riskavfall
Syror
Svavelsyra
Brännbart avfall
Oljefilter
Spillolja
Elektronik
Kabel, PVC
Tvättvatten

15 01 11*
16 05 04*
20 01 35*
20 01 33*
13 08 99*
20 01 21*
20 01 21*

Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova

Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova

183
2
1 605
221
218
115
15

20 01 13*
16 01 14*
20 01 27*
16 05 06*
18 01 03*
20 01 14*
06 01 01*
15 01 10*
16 01 07*
13 07 03*
16 02 03*
17 04 10*
16 07 09*

Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Stena Recycling
Stena Recycling
Cleanpipe

28
6
4
32
2
24
2
271
38
2 500
6
750
17 400

Oljeavskiljarslam

13 05 08*

Cleanpipe

Elektronik
Totalt

16 02 13*

Rivab

Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Renova
Stena Recycling
Stena Recycling
Fortum Waste
Solutions AB
Fortum Waste
Solutions AB
Renova Miljö

3 900
24
27 346

* Farligt avfall enligt Avfallsförordning (2011:927)

5.9 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. Under 2015 utfördes tre energikartläggningar gällande Sävenäsverket;
"HP3", "Hetvattenpannor och övrig process" samt "Stödsystem/byggnader". Under 2020
färdigställdes installation av fast svaveldosering, vilken förväntas ge effektivare förbränning.
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