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Upphävande av tidigare meddelad dispens enligt förordning (2013:252) om
stora förbränningsanläggningar, Heleneholms Kraftvärmeverk (HVK) och
Heleneholms fjärrvärmecentral (HFC), inom fastigheten Värmepannan 7
MN-2020-10650
Sammanfattning

E.ON Värme Sverige AB, nedan kallat bolaget, har valt att återkalla den inlämnade ansökan om
dispens och få den tidigare meddelade dispensen upphävd. Det innebär att mätningar kommer
att utföras som det anges i 24 § Förordning (2013:252) om stora förbränningsanläggningar.
Bolaget kommer att göra mätningar i samband med de ordinarie mätningarna av NOX- och
stoftutsläpp och därmed uppfylla kraven enligt 24 § om mätningar av halterna av svaveldioxider
i rökgaserna, en gång var sjätte månad eller efter 700 drifttimmar, dock aldrig senare än ett år
efter den föregående mätningen. Upphävandet av dispensen kommer att rent administrativt
underlätta för bolaget då man inte behöver bevaka och uppfylla en mängd beslut vid sidan om
tillståndsbesluten och gällande lagstiftning, och bevaka de olika typerna av redovisningar av
dessa till myndigheterna.
Miljönämnden har inget att invända mot att bolaget önskar upphäva beslutet om den tidigare
meddelade dispensen, daterat den 22 november 2016, då detta bör leda till en noggrannare
kontroll av verksamhetens utsläpp.
Förslag till beslut

1.Miljönämnden upphäver Eon Värme Sverige AB:s, org.nr. 556146-1814, dispens enligt 25 § i
förordning (2013:252) om stora förbränningsanläggningar för Heleneholms kraftvärmeverk och
Heleneholms fjärrvärmecentral på fastigheten Värmepannan 7 (se miljönämndens beslut med dnr
621-06288-2016).
2. Miljönämnden skriver av ansökan om dispens enligt 25 § förordningen (2013:252) om stora
förbränningsanläggningar för Heleneholms kraftvärmeverk och Heleneholms fjärrvärmecentral på
fastigheten Värmepannan 7.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelsen, daterad 2021-02-15
Bilaga 1 - Ansökan om dispens enligt 25 § förordning om stora
förbränningsanläggningar (SFS 2013:252)
Bilaga 2 – Begäran om att få tidigare dispens upphävd.
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Bilaga 3 - Tidigare meddelad dispens enligt förordningen (2013:252) om stora
förbränningsanläggningar.

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2021-04-20
Ärendet

E.ON Värme Sverige AB, nedan kallat bolaget, inkom den 17 november 2020 till miljönämnden
med en ansökan om dispens för HVK och HFC enligt förordningen om stora
förbränningsanläggningar. Den 15 december 2020 begärde miljönämnden in kompletteringar.
Dessa inkom den 29 januari 2021. I dessa har bolaget valt att återkalla den inlämnade ansökan
om dispens och få den tidigare beslutade dispensen upphävd. Det innebär att mätningar
kommer att utföras som det anges i 24 § Förordning (2013:252) om stora
förbränningsanläggningar.
Bakgrund

Följande framgår i den inlämnade ansökan.
Återkallande av ansökan
Bolaget har ansökt om dispens enligt 25 § förordningen (SFS 2013:252) om stora
förbränningsanläggningar (FSF) från kravet på mätning av svaveldioxider i rökgaser enligt 24 § 1
p FSF avseende HVK och HFC. Miljöförvaltningen har meddelat att ansökan behöver
kompletteras. Bolaget vill efter interna diskussioner och en översyn av rutinerna för mätning
återkalla denna ansökan om dispens.
Begäran om upphävande av tidigare meddelad dispens
Bolaget anhåller om att miljönämndens tidigare meddelade dispens i beslut av den 22 november
2016, dnr 621-06288-2016, ska upphävas i sin helhet.
I och med att ovanstående dispens upphävs gäller kraven på mätning av svaveldioxider enligt 24
§ FSF. Bolaget kommer att genomföra dessa mätningar i samband med de ordinarie mätningarna
av NOx- och stoftutsläpp, och därmed uppfylla kraven enligt 24 § FSF om mätningar av
halterna av svaveloxider i rökgaserna, en gång var sjätte månad eller efter 700 drifttimmar, dock
aldrig senare än ett år efter den föregående mätningen. Upphävandet av dispensen kommer att
rent administrativt underlätta för bolaget då man inte behöver bevaka och uppfylla en mängd
beslut vid sidan om tillståndsbesluten och gällande lagstiftning, och bevaka de olika typerna av
redovisningar av dessa till myndigheterna.
Rättsliga förutsättningar

Följande framgår i 24 § förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar.

24 § Om det inte krävs kontinuerlig mätning enligt 21 eller 22 §, ska

1. halterna av svaveldioxider, kväveoxider och stoft i rökgasen mätas minst en gång var sjätte månad,
2. halten av kolmonoxid i rökgasen mätas minst en gång var sjätte månad, om bränslet är gasformigt, och
3. utsläppen av totalkvicksilver via rökgasen mätas minst en gång varje år, om bränslet är stenkol eller
brunkol.

3 (3)
Trots första stycket 1 och 2 får en mätning göras vid den senare tidpunkt som inträffar när
anläggningen har varit i drift under högst 700 drifttimmar sedan den föregående mätningen,
dock aldrig senare än ett år efter den föregående mätningen. Förordning (2019:639).
Bolaget framför i anmälan att mätningar kommer att göras i samband med de ordinarie
mätningarna av NOX- och stoftutsläpp och därmed uppfylla kraven enligt 24 § om mätningar av
halterna av svaveldioxider i rökgaserna, en gång var sjätte månad eller efter 700 drifttimmar,
dock aldrig senare än ett år efter den föregående mätningen. Upphävandet av dispensen kommer
att rent administrativt underlätta för bolaget då man inte behöver bevaka och uppfylla en mängd
beslut vid sidan om tillståndsbesluten och gällande lagstiftning, och bevaka de olika typerna av
redovisningar av dessa till myndigheterna.
Miljönämnden har inget att invända mot att bolaget önskar upphäva den tidigare meddelade
dispensen då detta bör leda till en noggrannare kontroll av verksamhetens utsläpp. Beslutet om
dispens för HVK och HFC meddelad den 22 november 2016 bör därför upphävas.
Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Förslaget har utarbetats av Håkan Karlström, Miljöinspektör
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