2021-01-11
Samhällsbyggnadsnämnden Gnosjö
Gnosjö kommun
335 30 Gnosjö

Anmälan om ny panncentral på del av fastigheten Gårö 1:69, Gnosjö
Nevel AB, organisationsnummer 559211–2394, anmäler enligt Miljöprövningsförordningen
2013:251 ny panncentral i Gnosjö kommun på del av fastigheten Gårö 1:69, Gnosjö.
Under senaste åren har fjärrvärmenätet i Gnosjö vuxit och efterfrågan på fjärrvärme har
ökat. I dagsläget tillgodoses värmebehovet genom tre pelletspannor. För att tillgodose det
ökade värmebehovet planerar bolaget att bygga till en ny panncentral.
Den nya panncentralen har en total installerad tillförd effekt på 6,7 MW (inklusive en
rökgaskondensering på 0,7 MW). Bränslena som ska eldas är flis och olja. Panncentralen
kommer att installeras som en ny fristående byggnad. En skorsten på 20 m kommer att
installeras invid pannan. Bränslet (flis) förvaras på bränsleplan samt i nyuppförd bränsleficka.
Oljan förvaras i dubbelmantlad tank utomhus eller i avsedd container.

Administrativa uppgifter
Huvudman:
Organisationsnummer:
Adress:
Tfn:

Nevel AB
559211–2394
Box 1143, 824 13 Hudiksvall
0771-98 00 00

Produktområdeschef:
Tfn:
E-post:

Anders Lantz
0704-251444
anders.lantz@nevel.com

Platsnamn:

Gnosjö värmeverk

Kommun:
Län:
Fastighetsbeteckning:
Verksamhetskod:
Tillsynsmyndighet:

Gnosjö kommun
Jönköpings län
Gårö 1:69
40.60 C
Gnosjö kommun, Samhällsbyggnadsnämnden
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Befintlig verksamhet
Den befintliga anläggningen består av tre stycken pelletspannor med total tillförd effekt på
1,5 MW (3*499 kW) på fastigheten Hornabo 1:129. Under 2019 har totalt 3,4 GWh
fjärrvärme levererats till samhället där hela produktionen har kommit från biobränsle.
Lokalisering
Pannorna är lokaliserade på fastigheten Hornabo 1:129, markerad med grönt och texten
”PC1” på kartan nedan, på den gamla gaspanneanläggningen. Närmsta boende är lokaliserad
ca 70 meter ifrån verksamhetsplatsen. Verksamheten är inte bullrande i sig och transporter
till och från pannan och bränslelager sker i huvudsak dagtid.

Figur 1. Placering av befintlig panncentral, "PC1"

Bränslehantering
Bränslet som används består av träbränsle i form av pellets, som förvaras i en silo. Bränslet
matas sedan in genom ett slutet system till pannan. Förvaringen och bränslet anses inte
riskera störning i form av damning då det är ett slutet system. Lagret utgörs av 55 ton bränsle
(85 m3). Transporterna sker dagtid (07:00-18:00) och transporter under lördag-söndag samt
helgdagar kommer i möjligaste mån undvikas.
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Avfalls- och kemikaliehantering
Askan som uppstår (både botten- och flygaska) matas ut till en täkt container invid
pannhuset. Askan transporteras sedan bort och omhändertas. Övrigt avfall sorteras och
transporteras bort och omhändertas av transportör med gällande tillstånd.
I verksamheten hanteras inga större mängder kemikalier. I huvudsak utgörs den hanterade
mängden kemikalier av kemikalier som används i fjärrvärmevattnet, oljor och fetter. Inga
kemikalier förvaras på platsen i dagsläget och tas med driftpersonal vid behov.

Planerad verksamhet
Den planerade verksamheten innebär en ny fastbränslepanna och en oljepanna enligt tabell
nedan.
Panna

Bränsle

Fastbränslepanna 1
Oljepanna 1
Totalt

Skogsflis, återvunnet trä
Eldningsolja 1 eller bioolja

Tillförd
effekt
3 MW
3 MW
6,7 MW

Rökgaskondensering
0,7 MW
-

Den nya fastbränslepannan kommer att vara basproduktion till fjärrvärmen och befintliga
pelletspannor kommer att tas i drift under kallare väder, under låglast på sommaren samt
användas som reservpannor. Oljepannan kommer bara i bruk vid ev. driftstörningar.
Skorstenen kommer att ställas på utsidan av byggnaden och vara 20 m hög och utrustas med
reningsutrustning som renar utgående rökgaser enligt gällande lagar och direktiv.
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Lokalisering
Flispannan (Fastbränslepanna 1), bränsleplan och tillhörande utrustning kommer att vara
lokaliserade på fastigheten Gårö 1:69 markerad med rött och texten ”PC2” på kartan nedan.
Pannans lokalisering är på en befintlig skogstomt som avstyckas från fastigheten Gårö 1:69.
Denna avverkas och förbereds med markarbeten. VA och el ansluts. Närmsta boende är
lokaliserad ca 160 meter ifrån planerad verksamhetsplats. Verksamheten är inte bullrande i
sig och transporter till och från pannan samt bränslelager kommer i huvudsak att ske dagtid.

Figur 2.. Del av fastighet Gårö 1:69 där panncentral 2, ”PC2” avses placeras. I bilden ses även en grovt
skissad vägdragning (det är troligt att den blir mindre svängradie än ovan, väl tilltaget), samt en
föreslagen bränsle- och vändplan i gult (som även den kan bli något mindre i storlek). Panncentral och
skorsten placeras inom det röda området.
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Bränslehantering
Bränslet som kommer att användas i fastbränslepannorna består av skogsflis, återvunnet trä,
och pellets. Bränslet matas sedan in genom ett halvslutet system till pannan. Förvaringen
och bränslet anses skapa väldigt låg risk för störning i form av damning då det är ett halvslutet
system samt att bränslet är fuktigt. Lagret kommer att utgöra av ca 450 m3 bränsle för att
minska mängden transporter på och till området. Den nya bränslefickan kommer att rymma
ca 250 m3 flis och returträ och pellets förvaras i pelletssilo.
Bränslet som kommer att användas i oljepannan är eldningsolja 1 eller bioolja. Bränslet
förvaras i en dubbelmantlad cistern på 25 m3. Besiktning av tank och rörledningar sker enligt
gällande lagstiftning.
Transporterna kommer att ske dagtid (07:00-18:00) och transporter under lördag-söndag
samt helgdagar kommer i möjligaste mån undvikas.
Avfalls- och kemikaliehantering
Askan som uppstår (både botten- och flygaska) från fastbränslepannorna kommer att matas
ut till en täckt container invid pannhuset. Askan och övriga avfall sorteras och transporteras
bort och omhändertas av transportör med gällande tillstånd.
I verksamheten hanteras inga större mängder kemikalier. I huvudsak utgörs den hanterade
mängden kemikalier av kemikalier till fjärrvärmevattnet, oljor och fetter. Då kemikalier
förvaras på platsen förvaras och hanteras de spillskyddat, invallat och i enlighet med
säkerhetsdatabladens instruktioner. Kemikalier upptas i kemikalielista i bolagets datasystem
där dessa även riskbedöms.

Miljökonsekvenser
Luft
Utsläpp till luft är emissioner av kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOx) och stoft. Dock bedöms
emissionerna av CO och NOx bli låga då den planerade pannan har bra miljöteknik med en
styrning som möjliggör en god förbränning. Stoftutsläpp sker men bedöms bli låga då
pannorna kommer att ha reningsutrustning. Vidare kommer risken för störande damning
vara liten då det fuktiga bränslet förvaras i plan silo och aska förvaras i en täkt container.
Bolaget yrkar på att riktlinjer enligt MCP-direktivet ska tillämpas på den nya pannan. Nedan
redovisas utsläppsnivå från pannorna med de olika tilltänkta bränslena.
Fastbränslepanna
NOx
Stoft
CO

Riktvärde
300
30
-

Enhet
mg/Nm3 torr gas 6% O2
mg/Nm3 torr gas 6% O2
mg/Nm3 torr gas 6% O2

Oljepanna
NOx
Stoft
CO

Riktvärde
200
-

Enhet
mg/Nm3 torr gas 3% O2
mg/Nm3 torr gas 3% O2
mg/Nm3 torr gas 3% O2
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Biooljepanna
NOx
Stoft
CO

Riktvärde
300
20
-

Enhet
mg/Nm3 torr gas 3% O2
mg/Nm3 torr gas 3% O2
mg/Nm3 torr gas 3% O2

Buller
Ljudnivån bedöms inte innebära störning för boende i närheten då verksamheten inte är av
bullrande karaktär. Verksamheten i form av mindre pannor utgör i sig inte mycket ljud och
de bränsletransporter som kommer att ske till och från verksamheten kommer vara förlagda
till i huvudsak dagtid varför frågan om buller inte ses som någon större risk.
Vatten
Nya pannan kommer att som en option ha rökgaskondensering vilken producerar kondensat
som ska släppas till avloppsnätet. Kondensat kommer att filtreras genom reningsutrustning
innan det släpps ut. Bolaget yrkar på följande krav:
Utsläpp
Suspenderade ämnen
pH

Riktvärde
10
6–9

Enhet
mg/l
-

Iakttagande av miljöbalkens hänsynsregler
Nedan redovisas hur bolaget har beaktat de hänsynsregler i miljöbalken som berör denna
anmälan.
Bevisbörderegeln: Genom att journalföra verksamhetens bränsleförbrukning, avfall och
emissioner samt avvikelser anser bolaget sig möjligt att uppfylla bevisbörderegeln och kunna
redovisa sin verksamhet på ett tydligt sätt. Bolaget har även upprättade nödlägesrutiner för
hantering av olyckor.
Kunskapskravet: Genom kontinuerlig utbildning och information till anställda inom Nevel
samt genom uppföljning av lagar och krav i sitt miljöledningssystem, certifierat enligt ISO
14001, anser sig bolaget sig uppfylla kravet på kunskap.
Försiktighetsprincipen: Bolaget strävar i enlighet med sina miljömål och ledningssystem till
att minimera sin miljöpåverkan samt risker för olyckor. Bolaget tar även välgrundade beslut
och har vägt fördelar och nackdelar då verksamheten planerats.
Lokaliseringsprincipen: Genom att lokalisera verksamheten inom befintligt industriområde
anser sig bolaget att föreslagen lokalisering är den bästa samt relativt långt till närmaste
bostäder. Läget är också nära kunderna vilket minimerar kulvertdragning.
Resurshushållning: Användningen av biobränsle innebär att förnyelsebara resurser brukas
vilket ligger i linje med resurshushållningsprincipen. Biobränslet även ersätter naturgas i
samhället vilket är ett fossilt bränsle.
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Produktvalsprincipen: Tekniken för den planerade panncentralen är vald utifrån dess
prestanda och miljöteknik.

Åsa Sahlqvist
Miljöspecialist, Nevel AB

2021-01-11
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2021-03-17
Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Storgatan 15
335 80 Gnosjö

Svar på begäran om komplettering av anmälan om ny panncentral på
del av fastigheten Gårö 1:69, Gnosjö kommun
Nevel AB svarar nedan på begäran om komplettering av anmälan om ny panncentral på del
av fastigheten Gårö 1:69, Gnosjö kommun. Förfrågan skickades 2021-03-03, referens Dnr
SBN/2021:33.

•

Spridningsberäkning
Nevel återkommer med spridningsberäkning för den planerade panncentralen.

•

Förväntat antal drifttimmar per år, genomsnittlig last och verkningsgrad
Nevel bedömer förväntat antal drifttimmar per år till 6500 h (baserat på att
pelletspannorna på vår andra anläggning är i drift under sommartid), samt
verkningsgraden till 95-105% beroende på lastförhållandena.

•

Typ av flis samt plats för flisning
Flis som kommer användas är stamvedsflis och i viss mån returflis klass 1 (RT1).
Returträ klass 1, innebär ingen ytbehandling utan enbart rent trä.
Flisning planeras inte ske på fastigheten, utan vi köper färdigflisat.

•

Halvslutet system för bränsleinmatning
Halvslutet system: Flisen ligger i ett öppet bränslelager med skrapor i botten, som
sedan matar in flisen i transportörer och skruvar till ugnen i ett slutet system.

•

Bränslelager/Bränsleförvaring:
Flisen förvaras i en öppen bränsleficka som maximalt kan rymma 450 m3, samt
även i ett lager på ca 500-1000m3 på asfalterad bränsleplan. Stamvedsflisen
kommer att förvaras delvis på en asfalterad yta, men vi kommer att bygga
nödvändiga vindskydd och invallningar för att inte flisen ska sprida sig till
dagvattnet.

•

Kondensatvattnet
Kondensatvattnet planeras gå till spillvattennätet. Kondensatvattnet renas först via
en integrerad sedimentationstank i kondensorn där ingen övrig vattenrening krävs.
Före kondensorn sitter även ett elfilter som tar bort majoriteten av partiklar och
stoft. I övrigt kommer det inte att bli annat processvatten från anläggningen.

•

Antal transporter till anläggningen per vecka
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Om pannan går på maxlast innebär det en förbrukning på strax över 100 m3 flis per
dygn. Detta innebär som högst 7 flisleveranser per vecka, och uppskattningsvis en
till två flisleveranser per vecka under låglastperioden. Flisleveranserna kommer
försöka jämnas ut över året genom användning av flislagret.
•

Golvbrunnar
Golvbrunnar kommer att finnas i panncentralen i syfte att kunna ta hand om
eventuellt vattenläckage från pannan eller kringutrustning. Golvbrunnarna i
panncentralen kommer att anslutas till oljeavskiljare innan anslutning till
kommunens VA.

•

Aska
Bottenaska och flygaska kommer att tas om hand av godkänd avfallsfirma,
exempelvis Sandahls som vi använder idag. Prover kommer att tas på askan om
den är godkänd för återföring till natur.

•

Omhändertagande av släckvatten
En släckvattensutredning har påbörjats för att se vilka åtgärder vi behöver vidta.

Åsa Sahlqvist
Miljöspecialist, Nevel AB

2021-03-17
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Luftkvalitetsutredning

Nevel AB

Spridningsberäkningar ny
panncentral Gnosjö

Göteborg 2021-03-24

Spridningsberäkningar ny panncentral
Gnosjö
Luftkvalitetsutredning

Datum
Uppdragsnummer
Utgåva/Status

Daniel Nilsson
Uppdragsledare

2021-03-24
1320054285
Slutversion

Daniel Nilsson
Handläggare

Ramboll Sweden AB
Box 5343, Vädursgatan 6
402 27 Göteborg
Telefon 010-615 60 00

Unr 1320054285 Organisationsnummer 556133-0506

Erik Ceder
Granskare

Sammanfattning
Ramboll Sweden AB (Ramboll) har på uppdrag av Nevel AB genomfört
spridningsberäkningar med avseende på kväveoxider, kolmonoxid och partiklar
(PM10) från ny planerad fastbränslepanna i Gnosjö.
Utredningen syftar till att visa på om ny planerad fastbränslepanna i Gnosjö
riskerar att bidra till att miljökvalitetsnormer i utomhusluft överskrids. I närheten
av den planerad förbränningsanläggningen ligger en skola och utredningen skall
särskilt visa på om luftkvaliteten vid skolan riskerar att påverkas.
För att kunna avgöra hur PM10 och kväveoxider från anläggningens skorsten
påverkar närområdet har spridningsmodellen AERMOD använts. AERMOD är en
gaussisk plymmodell för avstånd upp till 50 km. Modellen kan hantera punktkällor,
areakällor, volymkällor och linjekällor.
Erhållna resultat visar att utsläppen från förbränningsanläggningen ej medför att
miljökvalitetsnormen överskrids för varken PM10, kvävedioxid eller kolmonoxid
samt att preciseringarna i miljömålet Frisk luft för PM10 och kvävedioxid innehålls.
Resultat som högsta halt inom skolområdet i jämförelse med miljökvalitetsnormer
(MKN) och miljökvalitetsmål (MKM), inklusive bakgrundshalt.
Förorening

Medelvärdesperiod

MKN

MKM

Resultat inkl.
bakgrundshalt

NO2, μg/m3

Timme, 98-percentil

90

60

32,6

Dygn, 98-percentil
År

60
40

20

22,1
11,7

8-timmar

10 000

-

12,3

Dygn, 90-percentil

50

30

18,5

År

40

15

10,4

CO, μg/m3
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Spridningsberäkningar ny panncentral Gnosjö

1.

Inledning
Ramboll Sweden AB (Ramboll) har på uppdrag av Nevel AB genomfört
spridningsberäkningar med avseende på kväveoxider, kolmonoxid och partiklar
från ny planerad fastbränslepanna i Gnosjö. Ansvarig för genomförda
spridningsberäkningar och förestående rapport är Daniel Nilsson.

2.

Syfte
Utredningen syftar till att visa på om ny planerad fastbränslepanna i Gnosjö
riskerar att bidra till att miljökvalitetsnormer i utomhusluft överskrids. I närheten
av den planerade förbränningsanläggningen ligger en skola och utredningen skall
särskilt visa på om luftkvaliteten vid skolan riskerar att påverkas.

3.

Miljökvalitetsnormer och miljömål
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Luftkvalitetsförordningen innehåller miljökvalitetsnormer för en rad olika ämnen,
bland annat för partiklar (PM10), kvävedioxid (NO2) och kolmonoxid (CO).
Miljökvalitetsnormerna gäller för utomhusluft i hela Sverige, med undantag för
(Naturvårdsverket, 2019):
•
Varje plats inom områden dit allmänheten inte har tillträde och det inte
finns någon fast befolkning.
•
Fabriker eller industrianläggningar där samtliga relevanta bestämmelser
om hälsa och säkerhet på arbetsplatser tillämpas.
•
På vägars körbana och mittremsa utom om fotgängare har normalt
tillträde till mittremsan.
Kommunerna har ansvaret för att kontrollera att miljökvalitetsnormerna inte
överskrids, och kommunerna ska också tillhandahålla aktuell information om
föroreningsnivåerna för de olika ämnena reglerade i luftkvalitetsförordningen
(Luftkvalitetsförordningen 2010:477, 2010).
Utöver miljökvalitetsnormerna finns ett miljömål för luftkvalitet, Frisk luft, med
preciseringar. Miljökvalitetsnormer tillsammans med miljömål för PM10, NO2 och
CO redovisas i Tabell 1.
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Tabell 1. Miljökvalitetsnormer och miljömål för aktuella ämnen.
Gränsvärdesnorm

Miljömål

Förorening

Medelvärdesperiod

MKN-värde

Antal tillåtna
överskridanden
per kalenderår

NO2

Timme

175 h

60

Dygn

90 μg/m3
60 μg/m3

7 dygn

-

År

40 μg/m3

-

20

8-timmar
Dygn

10 000 μg/ m3
50 μg/m3

35 dygn

30

År

40 μg/m3

-

15

CO
PM10

Miljökvalitetsnormer för NO2 finns för tidsperioderna år, dygn och timme, och för
PM10 för år och dygn. För NO2 gäller att normerna maximalt får överskridas 7
gånger per år för dygnsmedelvärdet och 175 gånger per år för timmedelvärdet
(98-percentil). I realiteten innebär detta att det 8:e och 176:e högsta värdet för
dygn och timme ska underskrida miljökvalitetsnormen.
För PM10 gäller att normerna maximalt får överskridas 35 gånger per år för
dygnsmedelvärdet (90-percentil). I realiteten innebär detta att det 36:e högsta
värdet för dygn ska underskrida miljökvalitetsnormen.
Miljökvalitetsnormen finns för tidperioden 8 timmar och denna norm får inte
överskrida.
Utöver miljökvalitetsnormerna finns ett miljökvalitetsmål för luftkvalitet, Frisk luft,
med preciseringar. För NO2 är miljömålet 20 respektive 60 μg/m3 för
årsmedelvärde respektive timmedelvärde. För PM10 är miljömålet 15 respektive
30 μg/m3 för årsmedelvärde respektive dygnsmedelvärde. För CO finns ingen
precisering i miljökvalitetsmålet.
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4.

Planerad anläggning
En ny fastbränsleanläggning planeras för i Gnosjö. Vid anläggningen kommer det
finnas en 20 meter hög skorsten och denna är placerad med koordinaterna öst
423896, väst 6357191 (SWEREF 99 TM).
Bild på anläggningen tillsammans med relevanta byggnader samt skorsten
framgår av Figur 1 där närliggande skolområden är markerade med gröna ramar.
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Figur 1. Byggnader vid planerad anläggning (blåfärgade) och skorsten (rödfärgad)
i förhållande till närliggande skolområde (grön ram).

5.

Metod

5.1

Spridningsmodell
För att kunna avgöra hur PM10 och kväveoxider från anläggningens skorsten
påverkar närområdet har spridningsmodellen AERMOD använts. AERMOD är en
gaussisk plymmodell för avstånd upp till 50 km. Modellen kan hantera punktkällor,
areakällor, volymkällor och linjekällor. Modellen kan förutse både halter av
föroreningar i luft samt beräkna deposition.
Modellen använder etablerade matematiska samband för den nedre delen av
atmosfärens luftrörelser. Modellen tar hänsyn till komplexa terrängförhållanden i
form av höjdkurvor samt markytans beskaffenhet.
Modellen använder meteorologiska data från markbaserade väderstationer
tillsammans med mätningar från väderballonger för att kunna beräkna
förhållanden i den nedre delen av atmosfären. Med dessa data beräknas
turbulens, blandningshöjder, friktionshastigheter, ytvärmeflöde etc. Dessa
parametrar tillsammans med aktuella terrängförhållanden är avgörande för att
beräkna plymens spridning och utspädning.
AERMOD är utvecklad av United States Environmental Protection Agency (US EPA)
tillsammans med American Meteorological Society (AERMIC) och är verifierad och
validerad genom ett stort antal studier där modellberäknade data jämförts med
mätningar. I USA är AERMOD den dominerande modellen för
spridningsberäkningar vid avstånd upp till 50 km då detta är av US EPA den
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förordade modellen men AERMOD är även en av de mest använda modellerna
globalt för dessa syften.

5.2

Meteorologi
Vid projektet har meteorologiska data hämtats från Hagshults kyrkby (WMO ID
25560). För att skapa en statistiskt robust modell använder sig Ramboll av EPAs
riktlinjer vilket innebär att minst 5 års meteorologiska data ska användas och
minst 90 % av dessa data bör vara kompletta. Det meteorologiska
observationerna är timvisa och följande parametrar används i modellen:
Vindhastighet
Vindriktning
Temperatur
Molnmängd
Lufttryck
Luftfuktighet
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Vid inhämtning av data från aktuell meteorologisk station visade det sig att
mindre än 90 % av alla timmar var kompletta vilket innebar att tidsrymden för
inhämtade data har utökats från 5 år till 6 år för att möta US EPAs
rekommendationer. Meteorologiska data från 2015-01-01 t.o.m. 2020-12-31 har
använts och av dessa data var 87 % av dessa timmar kompletta och EPAs
riktlinjer kan därför anses vara uppfyllda.
Vindförhållanden runt aktuell anläggning visar på att västliga och sydvästliga
vindar dominerar, Figur 2.

Figur 2. Vindros som visar på vindförhållanden i Gnosjö.
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Utöver meteorologiska data från markbaserade väderstationer använder modellen
data från väderballonger som sänds upp två gånger per dygn. Denna typ av
väderdata är inte lika platsberoende och mät enbart vid ett fåtal platser i Sverige.
Dessa data är inhämtade från Landvetters flygplats (WMO ID 2527) för samma
tidsperiod som övriga meteorologiska data.

5.3

Geografi
Data för markslag är inhämtade från CORINE Land cover 2012 med en upplösning
på 100 meter. Detta är en databas där markanvändning i Europa bestämts utifrån
ett antal klasser där huvudtyperna är anlagda ytor, jordbruksmark, skog,
våtmarker och vatten och klassificeringen sker genom tolkning av satellitdata.
Dessa indata används av modellen för att avgöra markytans egenskaper såsom
markytans reflektion, termiska egenskaper och friktion.
Topografiska data har hämtats från U.S. Geological Survey med en upplösning på
30 m. Topografin runt den planerade anläggningen är relativt okomplicerad och i
det modellerade området varierar höjderna mellan cirka 164 och 286 meter.

5.4

Receptorer
För att kunna avgöra halter i olika delar av modellområdet använder man sig av
så kallade receptorer. I varje receptorpunkt beräknas haltbidraget från
skortensplymen och med en tätare placering av receptorerna förbättras den
spatiala upplösningen i spridningsmodellen. I föreliggande modell används olika
avstånd mellan receptorerna beroende på hur nära utsläppspunkten man befinner
sig. I Tabell 2 redovisas vilka receptoravstånd som använts. Receptorhöjden avser
höjd ovan marknivå som denna är placerad.
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Tabell 2. Inbördes receptoravstånd beroende på avstånd från utsläppspunkt.
Avstånd från Anläggningen

Receptoravstånd

Receptorhöjd (ovan mark)

250 m

25 m

2m

500 m

50 m

2m

1 000 m

100 m

2m

3 000 m

250 m

2m

Förutom ovanstående receptorer har ytterligare receptorer lagts till inom
skolområdet öster om den planerade anläggningen. Dessa receptorer har placerats
med ett inbördes avstånd om 10 m och receptorhöjden är satt till 2 m.
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6.

Förutsättningar

6.1

Utsläppsdata
Utsläppsdata har erhållits från Nevel AB. De emissioner som redovisas är baserade
på 100 % last på pannan. Halter av PM10, kväveoxider och CO baseras dels på
riktvärden, dels på garantier ställda mot pannleverantören. Dessa halter är därför
högsta halter som kommer att förekomma i rökgaserna under drift vid 100 % last.
Dessa halter ligger till grund för de emissioner som beräknats för respektive
parameter.
Indata till modellen i form av utsläpp, rökgasgashastighet etcetera för pannan
framgår av tabell 3.
Tabell 3. Indata för respektive scenario som använts vid modellberäkningarna.
100 % last
Temperatur

49 °C

Diameter skorstenstopp

0,425 m

Skorstenshöjd

20 m

Rökgashastighet

14,6 m/s

PM10-halt**

30 mg/m3 ntg vid 6 % O2

PM10-emission*

0,045 g/s

NOx-halt

300 mg/m3 ntg vid 6 % O2

*

NOx-emission**

0,45 g/s

CO-halt

250 mg/m3 ntg vid 6 % O2

*

CO-emission**

0,38 g/s

Baserat på riktvärde eller garantier från pannleverantör
Beräknat utifrån angivna halter i rökgaserna (mg/m3 ntg vid 6 % O 2) samt rökgasflöde vid
100 % last.
*
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**

Driften av pannan varierar under året och enligt uppgift från Nevel AB är pannan i
drift under perioden september till maj. I modellen kan variabla emissioner
användas för att modellen skall återspegla verkligheten så bra som möjligt men
för att genomförd spridningsberäkning ska motsvara ett värst scenario så har
dessa gjorts med förutsättningarna att pannan används kontinuerligt året runt.
Detta medför att angivna resultat blir konservativa och att resultanten
överskattas.

6.2

Bakgrundshalter
För att kunna avgöra om miljökvalitetsnormerna överskrids eller ej behöver
bakgrundshalter adderas till resultaten från spridningsberäkningarna eftersom
genomförda beräkningar enbart redovisar bidraget från förbränningsanläggningen.
Dessa urbana bakgrundshalter är en kombination av bidrag från lokala, regionala,
nationella och globala utsläppskällor. I flera större städer mäter man den urbana
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bakgrundshalten och den mäts oftast på platser där enskilda utsläppskällor inte
har en stor påverkan, exempelvis i större parker eller i taknivå. I Gnosjö finns inga
mätningar av bakgrundshalter och dessa typer av mätningar har inte heller
genomförts historiskt. Inom ramen för Jönköpings luftvårdsförbund genomförs
regelbundet beräkningar av luftkvalitet i bland annat Gnosjö (Sweco, 2020). 2019
genomfördes den senaste beräkningen och detta genomfördes för tre vägavsnitt.
Dessa resultat motsvarar en kombination av den urbana bakgrundshalten samt
tillskottet från den väg där beräkningen har genomförts. I detta fall bedöms dessa
resultat vara relevanta att använda då skolområdet passeras av en de vägar för
vilken beräkningar genomförts. Det slutliga resultatet kommer bli relativt
representativt nära vägar men blir överskattat för områden som ligger en bit bort
från vägar, exempelvis på skolgårdar eller i grönområden.
Bakgrundshalter av kolmonoxid mäts i väldigt liten omfattning i Sverige och data
finns bara tillgängligt för våra tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö.
Även om dessa uppmätta bakgrundshalter ligger långt under den nedre
utvärderingströskeln (5 mg/m3) (Naturvårdsverket, 2021) så är det inte relevant
att använda dessa bakgrundshalter i Gnosjö då detta sannolikt skulle innebära en
stor överskattning av resultaten. Resultat för kolmonoxid redovisas därför som det
modellberäknade resultatet utan tillägg för bakgrundshalt.
Bakgrundshalter som använts redovisas i nedanstående Tabell 3. Ett medelvärde
för de tre gatuavsnitten som refereras till ovan har använts, d.v.s. del av
Bankgatan, Järnvägsgatan och Kungsgatan.
Tabell 4. Bakgrundshalter.
Förorening

Medelvärdes-period

Bedömd bakgrundshalt

NO2

Timme, 98-percentil
Dygn, 98-percentil

20,8 μg/m3
15,5 μg/m3

År

9,7 μg/m3

8-timmar
Dygn, 90-percentil

~ 0 μg/m3
18,1 μg/m3

År

8,8 μg/m3
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CO
PM10

7.

Resultat
Resultaten för högsta beräknade koncentration inom skolans område tillsammans
med högsta halt inom hela det modellberäknade området, exklusive adderad
bakgrundshalt redovisas i Tabell 4. Angivna koncentrationer i tabellen avser
bidraget från anläggningen exklusive bakgrundshalter. Spridningskartor finns
samlade i Bilaga 1–3 där anläggningens bidrag till luftkvaliteten i närområdet
presenteras utan bidrag från bakgrundshalter.

7 av 10

Luftkvalitetsutredning
Spridningsberäkningar ny panncentral Gnosjö
Unr 1320054285

Tabell 5. Resultat som högsta halt inom skolområdet tillsammans med högsta halt
inom hela det modellberäknade området exklusive bakgrundshalt.
Förorening

Medelvärdesperiod

Högsta halt
skolområdet exkl.
bakgrundshalt

Högsta halt exkl.
bakgrundshalt

NO2, μg/m3

Timme, 98-percentil

11,8

15,2

Dygn, 98-percentil

6,6

9,5

År
8-timmar

2,0
12,3

2,8
16,3

Dygn, 90-percentil

0,48

0,69

År

0,22

0,32

CO, μg/m3
PM10, μg/m3
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Av nedanstående Figur 3 och 4 framgår var högsta halter av kvävedioxider och
PM10 förekommer tillsammans med markering av högsta halt inom skolområde.

Figur 3. Kvävedioxid som årsmedelvärde med högsta halt markerad med (röd pil)
och högsta halt inom skolområdet (blå pil).
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Figur 4. PM10 som årsmedelvärde med högsta halt markerad med (röd pil) och
högsta halt inom skolområdet (blå pil).
För att kunna avgöra om miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas har
bakgrundshaltera av respektive förorening adderats till resultaten från
spridningsberäkningarna. Det sammanlagda resultatet redovisas som högsta halt
inom skolans område i Tabell 6.
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Tabell 6. Resultat som högsta halt inom skolområdet i jämförelse med
miljökvalitetsnormer (MKN) och miljökvalitetsmål (MKM), inklusive bakgrundshalt.

8.

Förorening

Medelvärdesperiod

MKN

MKM

Resultat inkl.
bakgrundshalt

NO2, μg/m3

Timme, 98-percentil

90

60

32,6

Dygn, 98-percentil

60

-

22,1

År

40

20

11,7

CO, μg/m3

8-timmar

10 000

-

12,3

PM10, μg/m3

Dygn, 90-percentil
År

50
40

30
15

18,5
10,4

Slutsatser
Erhållna resultat visar på att förbränningsanläggningen inte medför att
miljökvalitetsnormen överskrids för varken PM10, kvävedioxid eller kolmonoxid
samt att preciseringarna i miljömålet Frisk luft för PM10 och kvävedioxid innehålls.
Konservativa antaganden är gjorda både med avseende på bakrundshalter och
pannans drift vilket innebär att resulterade halter troligen överskattas.
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Då både miljökvalitetsnormerna och preciseringar i miljökvalitetsmålet klaras med
god marginal trots att konservativa antaganden har använts vid beräkningarna
bedöms det inte finnas behov för ytterligare utredningar.
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PROJEKT:

Bilaga 1
Kvävedioxid 98-percentil timmedelvärde

KOMMENTAR:

AERMOD View - Lakes Environmental Software

UTSLÄPSSKÄLLOR:

FÖRETAG:

1

Ramboll

RECEPTORER:

BERÄKNINGSANSVARIG:

2066

Daniel Nilsson

TYP:

SCALE:

Concentration

0

MAX:

DATUM:

15,2 ug/m^3

2021-03-22

1:11 057
0,4 km
PROJEkT NR.:

1320047802

PROJEKT:

Bilaga 1
Kvävedioxid 98-percentil dygnsmedelvärde

KOMMENTAR:

AERMOD View - Lakes Environmental Software

UTSLÄPSSKÄLLOR:

FÖRETAG:

1

Ramboll

RECEPTORER:

BERÄKNINGSANSVARIG:

2066

Daniel Nilsson

TYP:

SCALE:

Concentration

0

MAX:

DATUM:

9,46 ug/m^3

2021-03-22

1:11 056
0,4 km
PROJEkT NR.:

1320047802

PROJEKT:

Bilaga 1
Kvävedioxid årsmedelvärde

KOMMENTAR:

AERMOD View - Lakes Environmental Software

UTSLÄPSSKÄLLOR:

FÖRETAG:

1

Ramboll

RECEPTORER:

BERÄKNINGSANSVARIG:

2066

Daniel Nilsson

TYP:

SCALE:

Concentration

0

MAX:

DATUM:

9,46 ug/m^3

2021-03-22

1:11 056
0,4 km
PROJEkT NR.:

1320047802

PROJEKT:

Bilaga 2
PM10 90-percentil dygnsmedelvärde

KOMMENTAR:

AERMOD View - Lakes Environmental Software

UTSLÄPSSKÄLLOR:

FÖRETAG:

1

Ramboll

RECEPTORER:

BERÄKNINGSANSVARIG:

2066

Daniel Nilsson

TYP:

SCALE:

Concentration

0

MAX:

DATUM:

0,688 ug/m^3

2021-03-22

1:11 009
0,4 km
PROJEkT NR.:

1320054285

PROJEKT:

Bilaga 2
PM10 årsmedelvärde

KOMMENTAR:

AERMOD View - Lakes Environmental Software

UTSLÄPSSKÄLLOR:

FÖRETAG:

1

Ramboll

RECEPTORER:

BERÄKNINGSANSVARIG:

2066

Daniel Nilsson

TYP:

SCALE:

Concentration

0

MAX:

DATUM:

0,315 ug/m^3

2021-03-22

1:11 009
0,4 km
PROJEkT NR.:

1320054285

PROJEKT:

Bilaga 3
CO 8-timmarsmedelvärde

KOMMENTAR:

UTSLÄPSSKÄLLOR:

FÖRETAG:

1

Ramboll

RECEPTORER:

BERÄKNINGSANSVARIG:

2066

Daniel Nilsson

TYP:

SCALE:

Concentration

AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

MAX:

DATUM:

16,3 ug/m^3

2021-03-22

1:10 000
0,3 km
PROJEkT NR.:

1320054285

