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Samråd med Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten samt Lidingö stad
Samråd med länsstyrelsen, naturvårdsverket och Lidingö stad genomfördes
18 december 2013. Protokoll från mötet tillsammans med den bildserie som
presenterades vid samrådet redovisas i bilaga 1. Notera att även Havs- och
vattenmyndigheten var inbjudna men avstod från att delta i samrådet.

Samråd med enskilda
Samrådet med närboende genomfördes i Hörsalen på Käppalaverket 2014-0127, kl 18-20. Inbjudan, annonser i dagstidningar, information på Käppalaförbundets hemsida, OH-presentation samt samrådsredogörelse redovisas i
bilaga 2. Möjlighet gavs även att per brev eller e-post avge synpunkter fram
till och med den 14 februari 2014. Dessa synpunkter återges även i bilaga 2.

Utvidgat samråd med enskilda
Ett utvidgat samråd hölls med närboende och organisationer den 28 april 2014.
Inbjudan, annonser i dagstidningar, information på Käppalaförbundets hemsida,
OH-presentation samt samrådsredogörelse redovisas i bilaga 4. Möjlighet gavs
även att per brev eller e-post avge synpunkter fram till och med den 16 maj
2014. Dessa synpunkter återges även i bilaga 4.
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Beslut om betydande miljöpåverkan a
Efter det inledande samrådet med enskilda lämnades till länsstyrelsen en
samrådsredogörelse för miljöprövningsdelegationen (MPD) att fatta beslut om
betydande miljöpåverkan (eller ej) den 26 februari 2014. Samrådsredogörelsen
redovisas i bilaga 3.
Miljöprövningsdelegationen fattade sitt beslut om betydande miljöpåverkan
den 16 oktober 2014. Beslutet redovisas i bilaga 5.

Utvidgat samråd med myndigheter och kommuner
Efter att MPD fattat sitt beslut inbjöds medlemskommunerna samt Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap till samråd. Inkomna synpunkter redovisas
i bilaga 6.

Ulf Eriksson
Uppsala 2015-01-14
Bilagor
1. Samråd med länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Lidingö stad 2013-12-18.
2. Samråd med närboende.
3. Samrådsredogörelse inför beslut om betydande miljöpåverkan.
4. Utvidgat samråd med närboende och organisationer.
5. Beslut om betydande miljöpåverkan.
6. Utvidgat samråd med kommuner och MSB.
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Till/
Länsstyrelsen i Stockholms län
Ulrika Haapaniemi/Kerstin Rosén Nilsson
Box 22067
104 22 Stockholm

Naturvårdsverket
Borgvägen 12
115 53 Stockholm

Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Stockholmsvägen 50
181 82 LIDINGÖ

Havs och Vattenmyndigheten
Box 11 930
404 39 Göteborg

Storstockholms brandförsvar
Box 1328
111 83 Stockholm
Inbjudan till tidigt samråd med myndigheter med anledning av
tillståndsansökan för Käppalaförbundets verksamhet.
Härmed översänds underlag inför vårt möte den 18 december 2013 kl 13:00 angående
tillståndsansökan för Käppalaförbundets verksamhet omfattande verksamheten vid
Käppalaverket i Lidingö, förbundets tunnel och ledningssystem i Lidingö, Danderyd,
Sollentuna, Täby, Upplands Väsby.
Mötesplats; Käppalaverket, Södra Kungsvägen 315, Lidingö
Från Käppalaförbundet deltar Torsten Palmgren, Kristina Svinhufvud samt undertecknad.
Vid mötet kommer också Per Molander från Mannheimer Swartlings Advokatbyrå AB samt
Ulf Eriksson, Ramböll Sverige AB att delta.
Med vänlig hälsning
Lidingö 8 november 2013

Per Manhem
VD
T: 08 - 7666710
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Tillståndsansökan för Käppalaförbundet

1 Bakgrund
Redan under 1930 - 1940-talen identifierades orenat spillvatten som en sanitär olägenhet och
de första reningsverken började byggdes. I Storstockholmsområdet, som blev något av en
förebild för resten av Sverige, identifierades tidigt behovet av att möjliggöra en kraftig
befolkningsökning genom att samordna hanteringen av vatten- och avloppsfrågan. Små
recipienter besparades påverkan av sanitärt avloppsvatten, samtidigt som en ekonomisk
kraftansamling kunde göras kring de vatten- och avloppsverk som byggdes.
Käppalaförbundet skapades 1957 för att samordna hanteringen av avloppsvatten från då totalt
9 kommuner. Genom denna regionala satsning kunde också ett tiotal avloppsreningsverk
läggas ned och motsvarande recipienter, Norrviken, Edsviken, Vallentunasjön m.fl. kunde
avlastas från kommunalt utsläpp, se kartan nedan.

Läget vid Halvkakssundet bedömdes då av myndigheterna som ett bra val, inte minst därför
att Lilla Värtan och vattenområdena där innanför sedan mycket lång tid tillbaka var påverkade
av lokala utsläpp från stadens olika verksamheter, kommunala som industriella. En tanke då
var att begränsa utsläppets inverkan på miljön till en mindre inre del av Stockholms skärgård,
för att därmed begränsa effekterna längre ut i arkipelagen. Den tanken kan fortfarande sägas
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vara bärande för hur Käppalaförbundet har utvecklat sin verksamhet, förbättrat teknik och
minskat inverkan på vatten- och luftmiljön, samtidigt som antalet anslutna personer har ökat
från cirka250 000 personer år 1957 till dagens cirka 460 000 anslutna.
Den stora satsningen på avloppsrening har gett betydande positiva effekter i recipienterna. För
de sjöar som avlastades under 1960-talet skedde en snabb och dramatisk förändring, vattnet
blev badbart och igenväxningen stoppades. Den satsning på kväverening som därefter
genomfördes under 1990-talet innebar också en stort steg mot bättre förhållanden i
skärgården. Utsläpp av renat avloppsvatten från boende i länet svarar nu för en mindre del av
föroreningsbelastningen, 10 – 20 %. Övriga källor som lantbruket, avrinning från skogsmark
m. m. står nu för en större andel.

2 Ansökans syfte
Käppalaverket har sedan 1969 funnits på den plats där verket nu är beläget och har mycket
goda förutsättningar att inom befintliga bergrum utöka kapaciteten och samtidigt förbättra
reningsresultaten. Gällande tillstånd för Käppala avloppsreningsverk är från 1993, med
slutliga villkor fastställda 2003, och tillåter att verket belastas med avloppsvatten från upp till
cirka 700 000 pe. Under de senaste tio åren har Käppalaförbundet genomfört flera
förändringar som krävt anmälan till tillsynsmyndigheten länsstyrelsen i Stockholms län.
Förbundet önskar nu att få ett nytt tillstånd som inbegriper och bedömer all verksamhet i en
helhet.
I syfte att ta höjd för både internationella åtaganden från Sveriges sida (BSAP) samt
nationella miljömål har Käppalaförbundet (därför) redan påbörjat arbetet med att succesivt
förbättra den yttre luftmiljön för kringboende, samt i samverkan med Stockholm Vatten och
SYVAB utreda och klargöra de storskaliga effekterna av miljöpåverkan från de regionala
reningsanläggningarna i Storstockholmsområdet. I beaktande bör man då också ha, att de
regionala verken sedan år 1995 redan i stort sett har halverat utsläppta mängder av närsalter
och syretärande ämnen, samtidig som antalet anslutna personer har ökat med ca 40 %..
Till följd av dels den expansion och inflyttning som kontinuerligt sker, dels förväntade
skärpningar av utsläppsvillkor, krävs att Käppalaverkets processdelar kompletteras för att
klara de framtida behoven. Som en följd av detta har förbundet därför redan påbörjat arbetet
med att utreda och stegvis förbättra Käppalaverkets reningseffekt och därmed sänka halterna
av främst näringsämnena fosfor och kväve.
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I gällande tillstånd är belastningen mätt som antalet personekvivalenter begränsat till högst
700 000. I befintligt verk är dessa personekvivalenter översatta till dimensionerande värden
för avloppsvattenmängd, BOD7-belastning, fosforbelastning och kvävebelastning på följande
sätt:
Antal anslutna pe
Medelflöde (m3/d)
BOD7 (kg(d)
Fosfor (kg/d)
Kväve (kg/d)

Nuvarande belastning (2012)
427 0001
164 000
29 900
770
6 400

Dimensionerande belastning, befintligt verk
700 000
210 000
42 7002
1 440
6 955

Tabellen visar att pe-belastningen ligger långt under tillståndsgiven nivå, samt att
motsvarande gäller också för BOD7 och fosfor, medan belastningen av kväve närmar sig
gränsen för dimensionerande belastning. Behovet av omprövning är därför inte kopplat till
belastningstaket 700 000 pe utan till belastningen av kväve in till Käppalaverket.

3 Lokalisering
Käppalaförbundets verksamhet omsluter ett stort geografiskt område i norra Storstockholm
och inkluderar i dag totalt 12 kommuner, se figuren nedan.

1

:

2

: 42 700 kg

En pe motsvarar per definition 70 g BOD7 /person*dygn. ¤
BOD7 motsvarar 610 000 pe
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Avståndet till närmaste bostadsbebyggelse uppgår till mindre än 100 meter.
I ansökan kommer alternativa lokaliseringar att diskuteras, samtidigt som ansökan kommer att
lyfta fram de synnerligen starka motiv som finns för att stanna kvar på befintlig plats.

4 Planförhållanden
För området gäller detaljplan (stadsplan) fastställd 20 februari 1982.
Av upprättad översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 27 augusti 2012, framgår att
området där Käppalaverket ligger är avsatt för verksamheter/kontor. Planen är överklagad till
förvaltningsrätten. Gällande översiktsplan är antagen den 27 maj 2002. Även i denna plan är
området där Käppalaverket ligger avsatt som område för arbetsplatser.

5 Administrativa uppgifter:
Käppalaförbundet:
Adress:
Box 3095, 181 03 Lidingö
Organisationsnummer:

222000-0117

Anläggningsnummer:

0186-50-001

Besöksadress:

Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Huvudbransch och kod:

Rening av avloppsvatten (90.10)

Övrig bransch och kod:

Gasformiga bränslen (40.10)

Tillsynsmyndighet:

Länsstyrelsen

Koordinater:

6584172 x 683566
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6 Gällande tillstånd och beslut
Följande tillstånd finns i dag för verksamheten:
Datum
1993-12-30

Beslutsmyndighet
Koncessionsnämnden

1994-12-14

Koncessionsnämnden

1996-01-25

Regeringen

1996-10-29
2002-01-10
2003-01-17
2009-01-27

Koncessionsnämnden
Miljödomstolen
Dom miljööverdomstolen
Länsstyrelsen

2010-12-17

Länsstyrelsen

Beslutet avser
Tillstånd till behandling och utsläpp av avloppsvatten från
700 000 personekvivalenter.
Tillstånd att vid Karby gård, Täby kommun anlägga en
ventilationsanläggning för tunnelsystemet för Käppala
reningsverk.
Beslut om uppförande av en 150 m hög skorsten för
ventilationsluften från berganläggningen.
Beslut om ändrad höjd av skorsten till 149,5 m.
Fastställande av slutliga villkor för utsläpp till vatten.
Fastställande av slutliga villkor för utsläpp till vatten.
Tillstånd att uppföra en uppgraderingsanläggning för
biogasen
Villkorsändring i gällande tillstånd, villkor nr 10,
luktrening.

Följande anmälningsbeslut finns i dag för verksamheten:
Datum
2012-05-03
2012-05-16
2012-06-04

Beslutsmyndighet
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

2012-07-04

Länsstyrelsen

2004-07-29
2007-04-05
2008-05-30

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

2008-12-11
2008-12-16
2011-02-14

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Beslutet avser
Vacuumbehandling i det biologiska reningssteget.
Ökning av befintlig rötkammarvolym.
Tillstånd för tillfällig mottagning av avloppsvatten
från Järfälla kommun.
Avslutat ärende beträffande strömavbrottet i oktober
2011 vid Käppalaverket.
Anmälan om ändringar av slamavvattningen
Mottagning av septicslam
Anslutning av delar av Värmdö kommuns
avloppsvatten
Mottagning och behandling av septicslam
Medgivande att tillfälligt transportera slam nattetid
Medgivande att byta utrustning för rening av
ventilationsluften från Käppalaverket
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7 Utsläppsvillkor
Koncessionsnämnden för miljöskydd lämnade 1993-12-30 tillstånd enligt miljöskyddslagen
till utsläpp av avloppsvatten från Käppalaverket motsvarande ca 700 000 personekvivalenter
(pe). Slutliga utsläppsvillkor till vatten lämnades av Miljööverdomstolen 2003-01-17.
Följande utsläppsvillkor gäller för verksamheten i dag:
Parameter
Riktvärde*
Gränsvärde
BOD7
8 mg/l (månadsmedelvärde)
8 mg/l (kvartalsmedelvärde)
P-tot
0,3 mg/l (kvartalsmedelvärde)
0,3 mg/l (årsmedelvärde)
N-tot
10 mg/l (årsmedelvärde)
NH4-N
3 mg/l (medelvärde under (juli – oktober)
Årsutsläppet av BOD7 får som riktvärde* inte överstiga 700 ton (inklusive bräddning)
Årsutsläppet av kväve får som riktvärde* inte överstiga 700 ton (inklusive bräddning)
*

: Med riktvärde avses ett värde som om det överskrids medför en skyldighet för tillståndshavaren
att vidta sådana åtgärder att värdet kan innehållas.

Utsläppspunkten från Käppalaverket är belägen i Halvkakssundet i en punkt 130 meter från
land på ett djup av 48 meter.

8 Egenkontroll
Käppalaförbundet är ISO 14001-certifierat och bedriver inom ramen för detta en egenkontroll,
vilken årligen kontrolleras av extern revisor.
Den av miljömyndigheterna pålagda egenkontrollen enligt egenkontrollförordningen, följs
och redovisas årligen i Miljörapporten.

9 Anläggningens verksamhet
Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i tolv
kommuner norr och öster om Stockholm. Avloppsvattnet från medlemskommunerna samlas
upp i ett tunnel- och ledningssystem, vilket leder vattnet till Käppalaverket, där reningen av
vattnet sker.
Käppalaverket är i internationella sammanhang ansett som ett av världens mest effektiva
avloppsreningsverk med låga utsläpp, en liten insats av externt material och en långt driven
energioptimering.. Vid anläggningen tillvaratas den näring och energi som finns i
avloppsvattnet och slam. Slammet och producerad biogas återförs till samhällets kretslopp.
Sedan år 2010 finns en uppgraderingsanläggning för fordonsgas vilken levererar gas till
lokaltrafiken i Stockholms län.
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I förbundets nu gällande förbundsordning bestäms förbundets uppdrag. I denna står bl.a. att:
 Ändamålet med förbundet är att, enligt bestämmelserna i förbundsordningen,
omhänderta och rena medlemskommunernas avloppsvatten.
 För fullgörande av denna uppgift äger förbundet förvärva, anlägga, underhålla och
driva avloppsreningsverk, pumpstationer, tunnlar, ledningsnät och andra för
verksamheten erforderliga anordningar.
 Varje förbundsmedlem skall tillse att avloppsanläggningarna inom kommunen -med
vissa angivna begränsningar avseende Sigtuna och Värmdö kommuner -helt ansluts
till förbundets anläggningar, såvida inte undantag medges för visst område.
 För att omhänderta och rena medlemskommunernas avloppsvatten finns anläggningar
för förbundsmedlemmarnas anslutning till reningsverket -Käppalaverket bestående av
avloppstunnlar, tryck- och självfallsledningar samt pumpstationer i erforderlig
utsträckning
 För att begränsa tillförseln av dagvatten till förbundets ledningsnät skall vid
nyanläggningar och omläggningar av förbundsmedlems allmänna
avloppsanläggningar duplikat- eller separatsystem tillämpas

10 Verksamhetens utformning och omfattning
Tunnel- och ledningssystemet omfattar totalt ca 65 km bergtunnlar med varierande
tvärsnittsarea från cirka 4 upp till 10 m2 Ledningarnas sammanlagda längd är cirka 8 km.
Vattnet rinner huvudsakligen med självfall, men på två ställen finns pumpstationer som lyfter
vattnet cirka 20 m. Slutligen pumpas allt vatten vid reningsverket cirka 20 m upp till bassängsanläggningen.

Behandlingen av inkommande avloppsvatten vid Käppalaverket sker i huvudsak på följande
sätt:
 Rening i mekaniskt i galler.
 Sandfång och försedimenteringsbassänger.
 Biologisk rening enligt aktivslammetoden med biologisk kväve- och fosforrening.
 I det biologiska reningssteget tillförs en fällningskemikalie (järnsulfat) för att stötta
den biologiska fosforreningen.
 Från det biologiska reningssteget leds vattnet till eftersedimenteringen
 Huvuddelen av det aktiva slammet som avskiljs i sedimenteringen leds tillbaka till det
biologiska steget. Överskottet pumpas till slambehandlingen.
 Efter slutsedimentering filteraras vattnet i sandfilter och leds därefter ut genom en
trätub till Saltsjön i Halvkakssundet.
I Bilaga 2 redovisas ett flödesschema över verket.
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10 Miljöpåverkan i stort
Påverkan från verksamheten vid Käppalaverket består av följande delar:
Utsläpp till luft utgörs av
 Rökgaser från två värmepannor. Pannorna kontrolleras årligen bl a med avseende på
kväveoxider. Den rötgas som inte uppgraderas till fordonsgas bränns i värmepannorna.
Under 2012 har 320 m3 olja också använts.
 Ventilationsluft från reningsverk och tunnelsystem. De mest luktande
ventilationsströmmarna renas i olika typer av reningsanläggningar, dels biologiska
filter (markbäddar i nätet), dels genom fotooxidation och kolfilter
(luftreningsanläggning vid själva reningsverket).
 Restgas från gasuppgraderingen innehållande koldioxid, metan och svavelväte.
Restgasen renas i en s k Vocsidizer.
 Lustgas från vattenreningsprocessen.
Utsläpp till vatten
Utsläpp av renat avloppsvatten till Halvkakssundet. Käppalaverket håller givna tillståndskrav.
Utsläpp av nödbräddat avloppsvatten från tunnel- och ledningssystemet sker endast i samband
med kraftbortfall eller haverier.
Buller
Verksamheten medför inga störningar för omgivningen i form av buller.
Avfall sorteras på plats och hämtas av avfallsentreprenör.
Kemikalieanvändningen består främst av processkemikalier till vattenreningen (järnsulfat)
och till slambehandlingen (polymer).
Energianvändningen består av internt producerad rötgas och el.
Transporter till verket består främst av kemikalier, totalt ca 100 transporter/år. Transporter
från verket utgörs till övervägande dela av slamtransporter, ca 1 000 transporter/år.
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11 Frågor som bör belysas i MKB-dokumentet













Verksamhetens utformning och omfattning
Omgivningsbeskrivning
Nollalternativ, Lokalisering och alternativ utformning
Miljömål och miljökvalitetsnormer
Hushållning med råvaror och energi
Kemikalieanvändning
Utsläpp till luft, mark och vatten
Buller och vibrationer
Transporter
Driftstörningar och risk för olyckor
Icke teknisk sammanfattning
Alternativa Referenser

12 Förslag till samrådskrets
Inför det förestående samrådet föreslås följande berörda att bjudas in:
 Enskilda boende och verksamhetsutövare kring Käppalaverket och boende kring
förbundets ventilationspunkter längs tunnelsystemet.
 Berörda organisationer; fiskevårdsområde
 Miljö- och hälsoskyddskontoret i Lidingö stad
 Storstockholms brandförsvar
 Berörda centrala myndigheter, NV, HAV

Käppalaverket - Underlag inför tidigt samråd med myndigheter
sida 10(12)

Bilaga E:1
Sid 11(12)

Bilaga 1
Lokaliseringen av Käppalaverket
(Källa: www.hitta.se)
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Bilaga 2
Flödesschema för Käppalaverket
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Samråd med
myndigheter
18 december 2013

Agenda
1. Syftet med mötet

9. Käppalas utbyggnadsplaner

2. Information om Käppalaverket
och Käppalaförbundet

10. Recipientfrågor

3. Gällande tillstånd och villkor

11. Innehåll MKB

4. Ansökans syfte och
omfattning

12. Miljöeffekter

5. Lokalisering, planförhållanden
nuvarande utsläppspunkt

13. Villkorsutformning
14. Samrådskrets

6. Befolkningsutveckling
7. Belastningar
8. Utsläpp till vatten, luft
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2014‐02‐26

Avloppsutsläpp 1960-talet
•

Flera små recipienter avlastades

•

Resurser kraftsamlades till få punkter
• Ökad reningskapacitet
• Effektivare energi-, kemikalieoch resursanvändning
• Välutbildad personal

Upptagningsområde

2

2014‐02‐26

Käppalaverket

Processbeskrivning

3

2014‐02‐26

Förbundsordningen









Ändamålet med förbundet är att, enligt bestämmelserna i förbundsordningen,
omhänderta och rena medlemskommunernas avloppsvatten.
För fullgörande av denna uppgift äger förbundet förvärva, anlägga, underhålla och
driva avloppsreningsverk, pumpstationer, tunnlar, ledningsnät och andra för
verksamheten erforderliga anordningar.
Varje förbundsmedlem skall tillse att avloppsanläggningarna inom kommunen -med
vissa angivna begränsningar avseende Sigtuna och Värmdö kommuner -helt ansluts
till förbundets anläggningar, såvida inte undantag medges för visst område.
För att omhänderta och rena medlemskommunernas avloppsvatten finns anläggningar
för förbundsmedlemmarnas anslutning till reningsverket -Käppalaverket bestående av
avloppstunnlar, tryck- och självfallsledningar samt pumpstationer i erforderlig
utsträckning
För att begränsa tillförseln av dagvatten till förbundets ledningsnät skall vid
nyanläggningar och omläggningar av förbundsmedlems allmänna
avloppsanläggningar duplikat- eller separatsystem tillämpas

Syfte med tillståndsprövningen
• Ett nytt sammanhållet miljötillstånd för all verksamhet
• Tillstånd att inom befintlig fastighet och bergrum utöka
verksamheten
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Gällande tillstånd och villkor
Datum

Beslutsmyndighet

Beslutet avser

1993-12-30

Koncessionsnämnden

Tillstånd till behandling och utsläpp av avloppsvatten från 700 000
personekvivalenter.

1994-12-14

Koncessionsnämnden

1996-01-25

Regeringen

Tillstånd att vid Karby gård, Täby kommun anlägga en
ventilationsanläggning för tunnelsystemet för Käppala reningsverk.

Beslut om uppförande av en 150 m hög skorsten för
ventilationsluften från berganläggningen.

1996-10-29

Koncessionsnämnden

Beslut om ändrad höjd av skorsten till 149,5 m.

2002-01-10

Miljödomstolen

Fastställande av slutliga villkor för utsläpp till vatten.

2003-01-17

Dom miljööverdomstolen

Fastställande av slutliga villkor för utsläpp till vatten.

2009-01-27

Länsstyrelsen

Tillstånd att uppföra en uppgraderingsanläggning för biogasen

2010-12-17

Länsstyrelsen

Villkorsändring i gällande tillstånd, villkor nr 10, luktrening.

BOD7: 8 mg/l månad/kvartalsmedel
P-tot:
0,3 mg/l kvartal/årsmedel
N-tot:
10 mg/l, årsmedel
NH4-N: 3 mg/l, medel under juli-oktober

Anledning till ny tillståndsansökan
• Når dimensionerande kvävebelastning inom en 5 års
period.
• Nuvarande tillstånd är 20 år gammalt.
• Förändringar under dessa år har lett till att det idag finns
flera olika tillstånd som verksamheten lyder under.
• Nya krav såsom BASP och vattendirektivet.
• Utöka verksamheten avseende mottagande av organiskt
material och biogasuppgradering.

5
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Ansökans omfattning
Verksamhet

Gällande tillstånd

Ansökt verksamhet

Kod

Behandling av
avloppsvatten

700 000 pe

900 000 pe

90.10

Produktion av
fordonsgas

6 miljoner m3/år

10 miljoner m3/år
(7 200 ton/år)

40.10

Mottagning och
behandling av
organiskt avfall

-

30 000 ton/år

90.160

Mottagning av
septicslam från
icke medlemmar

100 000 m3/år

200 000 m3/år (inklusive
medlemskommuner)

90.150

25 MW effekt

40.110

Utvinning av värme m.h.a värmepump

Lokalisering

6
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Planbestämmelser
Detaljplan (stadsplan) fastställd 20
februari 1982
Detaljplan fastställd 26 augusti 2013, ny
infart
Av upprättad översiktsplan, antagen av
kommunfullmäktige den 27 augusti 2012,
framgår att området där Käppalaverket
ligger är avsatt för verksamheter/kontor,
det rosa området på kartan. Gällande
plan är antagen den 27 maj 2002. Även i
denna plan är området där
Käppalaverket ligger avsatt som område
för arbetsplatser.

Lokalisering
Nuvarande

Ny lokalisering

• Fördelar

• Var

• Nackdelar

• När

• Utbyggnadspotential

• Kostnad
• Miljöeffekt

7
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Utsläppspunkter recipient
• Ordinarie utloppstub
6583541x684026
• Bräddavloppstub
6583702x683998
Koordinatsystem SWEREF 99 TM

Befolkningsutveckling

2010
Nuvarande
kommuner
Med nya
kommuner

2020
2030
2040
Utvecklingstakt 2,0, 1,5 resp 1,0 %

447 000

545 000

632 000

698 000

447 000

585 000

679 000

750 000

Anger antal anslutna personer
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Belastningsutveckling
COD in

Kväve in

100

8,0
ton/d

ton/d

80
60
40
20

6,0
4,0
2,0
0,0

0

PE 2012
BOD7 in

BOD7 (70 g/pe, år)

430 000

40,0
ton/d

30,0
20,0
10,0
0,0

Max gvb
Tabell 1 Historisk BOD-belastning till verket (max- och medelvärde)

kg
BOD/d
Max
Medel
Kvot

2009

2010

2011

2012

Medel

56000
31000
1,8

58000
31000
1,9

61000
31000
2,0

68000
30500
2,2

61000
30900
2,0

Antal pe
(70gBOD7)
871 000
441 000

Medel respektive maxbelastning
BOD7
80

ton/d

60
40
20
0
2009

2010
Max

2011

2012

medel
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Avloppsvattenmängder

400
L/person, dygn

350
300
250
200
150
100
50
0
1981

1985

1989

1993

1997

2001

2005

2009

Prognos över avloppsvattenmängden

År

Renvatten

Tillskottsvatten

Avloppsvatten =
Renvatten +
tillskottsvatten

Antal anslutna

Mängd
avloppsvatten
från anslutna

Total mängd
avloppsvatten

m3/p, år

m3/p, år

m3/p, år

personer

miljoner m3/år

2010

59

33

92

425 000

39

miljoner m3/år
51

2012

55

37

92

462 000

42

59

2020

50

32

82

585 000

48

61

2040

48

32

80

750 000

60

75

59 m3/p år = 160 L/p, d
48 m3/p, år = 130 L/p, d
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Belastning vid 900 000 pe

Antal anslutna pe

900 000

Belastning BOD7

70

g/pe, dygn

ton/dygn

Belastning COD

130

g/pe, dygn

117 ton/dygn

Belastning kväve

11

g/pe, dygn

10 ton/dygn

Belastning fosfor

1

g/pe, dygn

0,9 ton/dygn

Utsläppsmängder vatten, prognos

År

pe

BOD7

Fosfor

Kväve

1990

460 000

548

16

1 370

2012

430 000

450

17

570

2040

900 000

330

13

400

Ton/år

Vid tillståndsgiven halt
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Utsläppsmängder luft, prognos
År

pe

Metan

Lustgas

Lukt

ton/år
1990

460 000

40

?

Stort

2012

430 000

50

22

Litet*

2040

900 000

50

41**

< 2012

*Luktrening infört 1995, hög skorsten 1996
**Antaget samma andel i förhållande till avskild kvävemängd

Planerade åtgärder
• Högflödesrening 2015

• Extern kolkälla

• Förbättrad renshantering 2014

• Rejektvattenrening

• Ny rötkammare 2015

• Förstärkt fällning (för och efterfällning)
•

Mottagningsstation organiskt avfall

• Utökning gasuppgradering
• Minskat metansläpp
• Vakuumbehandling
• Hygienisering av slammet
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Recipientfrågor
• VAS-rapporten, tolkning
• Utsläppspunkt

MKB dokument
”Icke Teknisk Sammanfattning”
1.

Administrativa uppgifter

2.

Ansökan avser

3.

Alternativa lokaliseringar mm

4.

Planförhållanden

5.

Nollalternativ

6.

Verksamhetens utformning och
omfattning
1. Nuvarande förhållanden
2. Framtida förhållanden

8.

Miljöpåverkan från sökt verksamhet
1. Luft
2. Mark
3. Vatten
4. Buller
5. Lukt
6. Transporter
7. Avfall
8. Energi, kemikalier mm
9. Vid olyckstillbud

9.

Motstående intressen

10. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
11. Miljökvalitetsnormer

7.

Nuvarande miljöförhållanden

8.

Utsläpp och störningar från nuvarande
verksamhet

12. Motiv till vald lokalisering och teknisk
lösning
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Bedömda miljöeffekter
•

Utsläpp av renat avloppsvatten

•

Utsläpp till luft

•

Utsläpp till mark

•

Hantering av slam

•

Hantering av avfall och restprodukter, t ex rens

•

Kemikalieförbrukning

•

Energianvändning

•

Buller

•

Lukt

•

Effekter till följd av olyckor

Villkorsutformning
– Till vatten:
årsmedelvärden
begränsningsvärde
haltgränser
– Till luft
lukt
N0x
– Buller
enligt norm
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Samrådskrets

15

Bilaga
E
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Käppalaverkets koldioxidfotavtryck –
inverkan av reningsgrad och val av
medelvärde

Samrådsmöte 18 december 2013
Käppalaverket

Processutredningar
 Utgångspunkt i processutredningar
har varit sänkta utsläpp till recipient
 Käppala har stora volymer och en
mycket resurseffektiv reningsprocess
 Låg energiförbrukning
 Låg kemikalieförbrukning
 Långa uppehållstider

 Så långt som möjligt ska detta
utnyttjas
 ASP även i framtiden
 Annan fosforrening
 Extern kolkälla

1
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Koldioxidfotavtryck
 Möjligt att öka anslutningsgrad till
900 000 p e och möta skärpta krav
med ”mindre” omställningar av
processen och bibehålla
resurseffektiviteten
 Dock givet vissa förutsättningar!
 En ökad avskiljningsgrad kommer
(mer eller mindre) inverka negativt
på andra miljömål
 ”Carbon footprint”
 Dynamiska modeller framtagna
 Samarbete med LTH, UU, IVL, SVU

Koldioxidfotavtryck
 Nuvarande koldioxidfotavtryck
• 14,3 kg CO2e/pe×år‐1
• 2,5 kg CO2e/kg Nred

Approx. 70% av totala
utsläppen

27,3

30

kg CO2/pe×år

20
10

14,3
5,1
1,0

0

0,6

0,1

2,9

‐10
‐20
‐30

‐22,7

2

2014‐02‐26

Koldioxidfotavtryck
 Koldioxidfotavtryck med skärpta krav och samma belastning
• 26,2 kg CO2e/pe×år‐1
• 4,2 kg CO2e/kg Nred
Dubblering av
fotavtrycket relativt
avskiljningsgraden eller
belastningen

40
28,8

kg CO2e/p e×år

30

26,2

20
10,8
10
0

5,2

0,9

0,5

0,1

2,9

‐10
‐20
‐30

‐23,2

Koldioxidfotavtryck ‐ inverkan av
medelvärden
 Koldioxidfotavtryck kommer öka men inom ”rimliga” gränser
om rätt medelvärdesbildning används
 För korta medelvärden och haltkrav kommer leda till kraftig
ökning av energi och kemikalier trots samma utsläppsmängd
 Den totala miljönyttan blir ”negativ”
 Beror i grunden på säsongsvariationen
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Koldioxidfotavtryck – inverkan av
medelvärden & temperatur
 Ntot 6 mg/L
• Årsmedelvärde
• Månadsmedelvärde

~ 380 ton MeOH/år eller ~ 550 ton CO2e/år
~ 522 ton MeOH/år eller ~ 720 ton CO2e/år

Ntot (mg/L)

20
15
Årsmedelvärde

10

Månadsmedelvärde
5
0
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Koldioxidfotavtryck – inverkan av
medelvärden & flödesvariation
 Kortvariga högflöden

 Med korta haltmedelvärden måste
allt renas i huvudlinjen trots
(i princip) samma utsläppsmängder

14
Flöde 1‐h medelvärde (m3/s)

 Extrema flöden bör hanteras i
”högflödesrening” med något lägre
avskiljningsgrad

12
10
8
6
4
2
0

 Leder till mycket stora anläggningar
och resurskrävande tekniker

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Varaktighet

4

2014‐02‐26

Sammanfattning
 Hänsyn måste tas till andra miljömål och insatsvaror
 Utgångspunkt bör vara mängden närsalter till recipienten
 Haltkrav med kort tidsupplösning får mycket stora konsekvenser i
negativ riktning utan att recipienten gynnas

5
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Inbjudan till samråd
Käppalaförbundet inbjuder allmänhet och intresserade till samråd med anledning av
tillståndsansökan enligt miljöbalken, så kallat miljötillstånd, för Käppalaförbundets verksamhet.
Tid:

Måndagen den 27 januari 2014, kl. 18.00-20.00

Plats:

Hörsalen på Käppalaverket, Södra Kungsvägen 315, Lidingö.

Syftet med samrådet är att fånga upp de frågor som boende och andra berörda upplever som viktiga
och som ska redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ska ingå i tillståndsansökan.
Vi bjuder på fika. Anmäl därför gärna ditt deltagande senast den 23 januari på telefon
08-766 67 00 eller via e-post kappala@kappala.se.
Varmt välkomna!
Per Manhem, VD
________________________________________________________________________________
Bakgrund
Käppalaförbundet renar avloppsvatten från cirka 600 000 människor i elva medlemskommuner norr
och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket i Lidingö. Vi tar också tillvara på den näring
och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam, värme och biogas till samhällets kretslopp.
Käppalaförbundet har sedan 1957 möjliggjort för norra Storstockholm att utvecklas och tillåta den
befolkningsökning som har skett i regionen. Anläggningen och dess ledningsnät och tunnelsystem
har i etapper anpassats till aktuella miljöregler och övriga behov.
I syfte att möta morgondagens krav och förväntad befolkningstillväxt, avser nu Käppalaförbundet att
inom befintlig fastighet och bergrum komplettera reningsanläggningen för att möjliggöra en fortsatt
expansion och ännu bättre rening. Käppalaförbundet avser att lämna in en tillståndsansökan under
år 2014. Som ett led i den juridiska processen fram till att en ansökan lämnas in kommer
Käppalaförbundet att hålla ett samråd med närboende och verksamhetsutövare kring Käppalaverket
och kring lednings- och tunnelsystemet.
I korthet innefattar vår ansökan:
en ökad anslutning som i dag begränsas till 700 000 personer
3
en ökad fordonsgasproduktion som i dag begränsas till 6 miljoner m
tillstånd att ta emot organiskt avfall för att kunna öka produktionen av biogas
att med hjälp av värmepumpar öka leveransen av värme till Lidingös fjärrvärmenät
Vår tillståndsansökan avser Käppalaförbundets verksamhet vid Käppalaverket i Lidingö men även
förbundets övriga anläggningar längs tunnelsystemet, det vill säga i Lidingö (Spisen), Danderyd
(Långängstrand och Rinkebyskogen), Täby (Karby), Upplands-Väsby (Antuna) och Sollentuna (Edsberg).

Underlagsmaterial
Mer detaljerad information finns på förbundets webbplats www.kappala.se och kommer att finnas
tillgänglig på samrådsmötet. Informationsunderlaget kan också beställas på telefon 08-766 67 00
eller via e-post kappala@kappala.se.
Frågor eller skriftliga synpunkter
Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta Torsten Palmgren, teknisk chef, på telefon 08-766 67 20
eller e-post torsten.palmgren@kappala.se.
Om ni inte har möjlighet att delta på samrådsmötet går det bra att skicka synpunkter med e-post till
kappala@kappala.se eller i brev till Käppalaförbundet, Box 3015, 181 03 Lidingö. Skriftliga
synpunkter ska ha inkommit senast den 14 februari 2014.
Käppalaförbundet
Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se
Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
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1 Bakgrund
Redan under 1930 - 1940-talen identifierades orenat spillvatten som en sanitär olägenhet och
de första reningsverken började byggdes. I Storstockholmsområdet, som blev något av en
förebild för resten av Sverige, identifierades tidigt behovet av att möjliggöra en kraftig
befolkningsökning genom att samordna hanteringen av vatten- och avloppsfrågan. Små
recipienter besparades påverkan av sanitärt avloppsvatten, samtidigt som en ekonomisk
kraftansamling kunde göras kring de vatten- och avloppsverk som byggdes.
Käppalaförbundet skapades 1957 för att samordna hanteringen av avloppsvatten från då totalt
nio kommuner. Genom denna regionala satsning kunde också ett tiotal avloppsreningsverk
läggas ned och motsvarande recipienter, Norrviken, Edsviken, Vallentunasjön m.fl. kunde
avlastas från avloppsutsläpp, se kartan nedan.

Läget vid Halvkakssundet bedömdes då av myndigheterna som ett bra val, inte minst därför
att Lilla Värtan och vattenområdena där innanför sedan mycket lång tid tillbaka var påverkade
av lokala utsläpp från stadens olika verksamheter, kommunala som industriella. En tanke då
var att begränsa utsläppets inverkan på miljön till en mindre, inre, del av Stockholms
skärgård, för att därmed begränsa effekterna längre ut i arkipelagen. Den tanken kan
Käppalaverket – Inbjudan till samråd med närboende och verksamhetsutövare
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fortfarande sägas vara bärande för hur Käppalaförbundet har utvecklat sin verksamhet,
förbättrat teknik och minskat inverkan på vatten- och luftmiljön, samtidigt som antalet
anslutna personer har ökat från cirka 250 000 personer år 1957 till dagens närmare 500 000
anslutna, samtidigt som den stora satsningen på avloppsrening har gett betydande positiva
effekter i recipienterna.

2 Ansökans syfte
I syfte att ta höjd för både internationella åtaganden från Sveriges sida (BSAP1) samt
nationella miljömål har Käppalaförbundet redan påbörjat arbetet med att succesivt förbättra
den yttre luftmiljön för kringboende, samt i samverkan med Stockholm Vatten och SYVAB
utreda och klargöra de storskaliga effekterna av miljöpåverkan från de regionala
avloppsreningsanläggningarna i Storstockholmsområdet. Det är bl.a. anledningen till att en
ny anläggning för slamutlastning nu byggs inne på området, samt att en helt ny infart till
Käppalaverket är under uppförande.

3 Lokalisering
Käppalaförbundets verksamhet omsluter ett stort geografiskt område i norra Storstockholm
och inkluderar i dag totalt 12 kommuner, se figuren nedan.

4 Planförhållanden
För Käppalaverkets område gäller detaljplan (stadsplan) fastställd 20 februari 1982.
1

Baltic Sea Action Plan, en överenskommelse mellan Östersjöstaterna
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Av upprättad översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 27 augusti 2012, framgår att
området där Käppalaverket ligger är avsatt för verksamheter/kontor.

5 Verksamheten vid Käppalaverket
Käppalaförbundet renar avloppsvatten från en halv miljon människor i tolv
kommuner norr och öster om Stockholm. Avloppsvattnet från medlemskommunerna samlas
upp i ett tunnel- och ledningssystem, vilket leder vattnet till Käppalaverket, där reningen av
vattnet sker.
Käppalaverket är i internationella sammanhang ansett som ett av världens mest effektiva
avloppsreningsverk med låga utsläpp, en liten användning av tillsatskemikalier och en långt
driven energioptimering. Vid anläggningen tillvaratas den näring och energi som finns i
avloppsvattnet och slammet. Slammet och producerad biogas återförs till samhällets
kretslopp. Sedan år 2010 finns en uppgraderingsanläggning för fordonsgas vilken levererar
gas till lokaltrafiken i Stockholms län.

6 Verksamhetens utformning och omfattning
Tunnel- och ledningssystemet omfattar totalt ca 65 km bergtunnlar med varierande
tvärsnittsarea från cirka 4 upp till 10 m2 Ledningarnas sammanlagda längd är cirka 8 km.
Vattnet rinner huvudsakligen med självfall, men på två ställen finns pumpstationer som lyfter
vattnet cirka 20 m. Slutligen pumpas allt vatten vid reningsverket cirka 20 m upp till bassänganläggningen.
Behandlingen av inkommande avloppsvatten vid Käppalaverket sker i huvudsak på följande
sätt:
Rening i mekaniskt i galler.
Sandfång och försedimenteringsbassänger.
Biologisk rening enligt aktivslammetoden med biologisk kväve- och fosforrening.
I det biologiska reningssteget tillförs en fällningskemikalie (järnsulfat) för att stötta
den biologiska fosforreningen.
Från det biologiska reningssteget leds vattnet till eftersedimenteringen
Huvuddelen av det aktiva slammet som avskiljs i sedimenteringen leds tillbaka till det
biologiska steget. Överskottet pumpas till slambehandlingen.
Efter slutsedimentering filtreras vattnet i sandfilter och leds därefter ut genom en
trätub till Saltsjön i Halvkakssundet.
Högflödesrening, då inkommande mängd avloppsvatten överskrider Käppalaverkets
kapacitet leds den del som inte kan renas i huvudlinjen till ett separat reningssteg s k
högflödesrening (införs 2015).
Slam från försedimentering och överskottslammet från den biologiska reningen rötas i
tre rötkammare (den tredje rötkammaren byggs 2015.
Producerad biogas renas från koldioxid i en gasuppgraderingsanläggning och blir
därmed en fordonsgas som kan användas till bussar
I Bilaga 2 redovisas ett flödesschema över verket.
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7. Miljöpåverkan i stort
Påverkan från verksamheten vid Käppalaverket består av följande delar:
Utsläpp till luft utgörs av
Rökgaser från två värmepannor.
Ventilationsluft från reningsverk och tunnelsystem. De mest luktande
ventilationsströmmarna renas i olika typer av reningsanläggningar vid reningsverket
och vid fyra platser längs tunnelsystemet, se bilaga 3
Renad restgas från gasuppgraderingen till fordonsgas.
Lustgas och metan från vattenreningsprocessen.
Utsläpp till vatten
Utsläpp av renat avloppsvatten till Halvkakssundet. Käppalaverket släpper ut lägre halter än
givna tillståndskrav.
Buller
Verksamheten medför, enligt förbundets uppfattning, inga störningar för omgivningen i form
av buller.
Avfall sorteras på plats och hämtas av avfallsentreprenör.
Kemikalieanvändningen består främst av processkemikalier till vattenreningen (järnsulfat)
och till slambehandlingen (polymer).
Energianvändningen består av el och internt producerad rötgas.
Transporter till verket består främst av kemikalier, totalt ca 100 transporter/år. Transporter
från verket utgörs till övervägande dela av slamtransporter, ca 1 000 transporter/år.

8. Framtida planerad verksamhet
Stockholmsregionen utvecklas starkt, fler och fler människor bor här vilket betyder fler och
fler anslutna till Käppalaverket. Kraven på rening ökar. För att uppfylla framtida krav planerar
förbundet att utveckla verksamhet genom att förfina processerna i befintlig anläggning.
Förutom redan beslutade investeringar som en tredje rötkammare och införande av s.k.
högflödesrening kommer några mer omfattande ombyggnader inte att krävas. Några nya
bergrum kommer inte att behöva sprängas ut. I allt väsentlig består de insatser som krävs för
att klara en större belastning och strängare utsläppskrav av tre olika insatser. Observera dock
att detta är av förbundet planerade, ännu inte beslutade åtgärder. Beslut om vilka åtgärder som
ska vidtas fastställs först sedan förbundet erhållit ett nytt miljötillstånd.
Ändrat fällningsförfarande för att klara tuffare krav på utsläpp av fosfor.
Tillsats av ”kolkälla”. För att klara ökade krav på avskiljning av kväve behöver en
tillsats av s.k. kolkälla införas. Kolkälla är ”mat” till de bakterier som avskiljer kväve
från vattnet och omvandlar detta till kvävgas. Kolkällan kan vara metanol eller etanol.
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Separat rening av rejektvatten. För att minska den interna kvävebelastningen kan det
kväverika vattnet från de processer där slammet avvattnas skickas till ett separat
reningssteg.
Ansökans omfattning
drift av lednings-och tunnelsystem i nuvarande utformning
en ökad anslutning som 2040 kan uppgå till 750 000 personer, idag (2014) är antalet
anslutna cirka 500 000 personer
ökad fordonsgasproduktionen till 10 miljoner m3 per år, idag begränsas den till 6
miljoner m3 per år
ta emot upp till 30 000 ton pumpbart organiskt avfall per år för att kunna öka
produktionen av biogas
att med hjälp av värmepumpar öka leveransen av värme till Lidingös fjärrvärmenät
med en värmepumpanläggning på upp till 25 MW
Miljöpåverkan av sökt verksamhet
Verksamheten vid Käppalaverket har till i dag medfört att mer vatten kan renas med högre
reningsgrad än vad som varit fallet med ett flertal mindre reningsverk. Käppalaförbundets
verksamhet vid Käppalaverket har därigenom bidragit till ett bättre miljötillstånd i
Stockholms skärgård. De regionala reningsverken (Käppala, Bromma och Henriksdal) har
sedan år 1995 i stort sett halverat utsläppta mängder av närsalter och syretärande ämnen till
den inre skärgården, samtidigt som antalet anslutna personer nära nog har fördubblats. Ett
större avloppsreningsverk för även med sig stordriftsfördelar, vilket ger ett bättre
reningsresultat, lägre energiutnyttjande och kemikalieförbrukning, sett till mängden renat
vatten.
Miljöpåverkan av den sökta verksamheten kommer att redovisas i den
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som skall ingå i den slutliga tillståndsansökan. Här
nedan ges en sammanfattning.
Vatten
Utsläpp till vatten kommer att ske med ett bättre renat avloppsvatten än vad som sker i dag.
Trots en större ansluten befolkningsmängd och rening av mer vatten än idag kommer inte
utsläppet av näringsämnen, varken sett till halt eller mängd, att öka vid ett fullt utbyggt
Käppalaverk, jämför tabellen nedan. Käppalaverket kommer därför att bidra till att påverkan
på Stockholms innerskärgård succesivt förbättras.
Tabell 1. Utsläppta mängder från Käppalaverket.
2008

2009

2010

2011

2012

Medel

Maximal
mängd enligt
gränsvärde

BOD 7 (ton/år)

110

150

180

156

135

146

700

Tot-P (ton/år)

12

10

13

9

12

11

-

Tot-N (ton/år)

490

420

460

455

518

469

700

Parameter
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Käppalaverket släpper idag ut det renade avloppsvattnet till Halvkakssundet mellan Lidingö
och Värmdö. Utsläppet sker på 48 m djup och 130 m ut från land genom en trätub. Längre in
mot de centrala delarna av Stockholm sker även utsläppet av renat avloppsvatten från
Stockholmvattens två avloppsreningsverk, Bromma och Henriksdal.
Av det totala nuvarande utsläppet av näringsämnen till innerskärgården svarar utflödet från
Mälaren för den absoluta merparten. Under kortare perioder är andelen ”ungefär lika” mellan
Mälaren och de tre reningsverken.
Salthaltsskiktningen mellan yt- och bottennära vatten medför att någon vertikal omblandning
av vattnet inte sker under året. Utbytet av bottenvatten är därför helt beroende av den
inåtgående strömmen av tungt salt bottenvatten som drivs av ytvattenströmmen från Mälaren.
Under senare delen av sommaren är bottenvattnet mer eller mindre stagnant till följd av att
den inåtgående strömmen är svag beroende på att tappningen från Mälaren är liten.
Stagnationsperioden i innersta delen av skärgården pågår ofta ända in i oktober. Det är till helt
övervägande del vårflodens storlek och uthållighet som styr över vattenomsättningen och
syreförhållandena i innerskärgårdens bottenvatten och inte belastningen från dagvatten,
avloppsreningsverk eller andra källor. I VAS-utredningen2 visas att sambandet mellan
vårflodens storlek och syreminskningshastigheten i Halvkakssundets bottenvatten är mycket
starkt. Framtida klimatscenarier visar på än högre tappning från Mälaren under delar av året
vilket sannolikt ger ett än större utbyte av bottenvattnet och därmed än mindre risk för
ansträngda syreförhållanden.
Syreförhållandena i Halvkakssundets bottenvatten har tidigare år periodvis under senhösten
varit ansträngda. Under de senaste åren har dock syreförhållandet i bottenvattnet återhämtat
sig på ett positivt sätt. Det i sin tur medför en minskad utlösning av sedimentbunden fosfor till
vattnet, något som annars kan förekomma vid total syrebrist.
Luft
Mängden kväve som avgår till atmosfären kommer att öka i takt med att kväve bortförs i
högre grad från vattnet. I stort sett allt kväve som tas från vattenfasen hamnar i luften. Utsläpp
till luft sker i övrigt som rökgaser från förbundets pannor då dessa är i drift och rötgas bränns.
Utsläppet från dessa kontrolleras bland annat avseende kväveoxider NOx. Utsläpp sker även
av främst luktande ämnen från reningsverket och tunnelsystem. Käppalaverket är en
anläggning till stor del förlagd under jord, vilket underlättar uppsamling och behandling av
luktande ventilationsströmmar. Med hjälp av undertryck från vissa anläggningsdelar kan den
mest luktande ventilationsluften ledas till ett luktreningssteg där rening sker med UV-ljus,
ozon och kolfilter. Reningseffekten på luktande ämnen är därför mycket hög, över 95 %. Den

2

Robust avloppsvattenrening i Stockholms Län – en utblick mot år 2030 med fokus på recipienten. VAS rådet 2013, sid 27.
Länk till rapporten 140112: http://www.vasradet.se/getfile.ashx?cid=13783&cc=3&refid=19
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behandlade luften tillsammans med övrig frånluft leds sedan direkt ut via den 149,5 meter
höga skorstenen. Luktrening sker även på 4 platser längs tunnelsystemet, se bilaga 3.
Produktionen av fordonsgas kommer att utökas vilket gör att fler fordon kan köras på ett
miljövänligt bränsle vilket möjliggör en ytterligare minskning av utsläppet av fossil koldioxid
från regionens bussar. Den utökade produktionen av fordonsgas för med sig så stora
miljövinster jämfört med det utsläpp som kommer att ske från ett ökat antal transporter med
råvara och slam att detta är det mest miljövänliga sättet att återföra energi och näringsämnen
till kretsloppet.
Tabell 1. Utsläpp till luft från ett fullt utbyggt Käppalaverk.
N2O (ton/år)

Medel
36

NH3 (ton/år)

3,8

NMVOC (ton/år)

40

NOX (ton/år)

1

Mark
Inom Käppalaverket sker inga diffusa eller direkta utsläpp till mark. Käppalaförbundet
hanterar inom ramen för miljöledningssystemet rutiner för tillbud och driftstörningar.
Transporter
Käppalaförbundet anlägger i dag en helt ny infart till Käppalaverket. Det medför att i stort sett
all trafik på Värdshusvägen till Käppalaverket kommer att upphöra.
Antalet tunga transporter kommer att öka från dagens ca 20 transporter per vecka till totalt ca
55 stycken per vecka. Det motsvarar ca 4 % av de tunga transporterna på Gåshagaleden vid
Käppala. Antalet persontransporter bedöms inte öka jämfört med dagens nivå. Sammantaget
mildrar den nya infarten effekterna av trafikflödet för de närboende.
Buller
Bullret från verksamheten förväntas inte att förändras och verksamheten kommer fortsatt att
följa de bullerkrav som ställs från myndigheterna.
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Bilaga 1
Lokaliseringen av Käppalaverket
(Källa: www.hitta.se)
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Bilaga 2
Flödesschema för Käppalaverket, nuvarande process
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Bilaga 3
Utsläppspunkter för ventilationsluft
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Bilaga E
Bilaga 2:4

Samråd med närboende
27 januari 2014

Agenda samrådsmöte med närboende
Måndagen den 27 januari 2014; Kl 18 - 20
1. Syftet med ansökan
2. Information om Käppalaverket
och Käppalaförbundet
3. Gällande tillstånd och villkor
4. Ansökans syfte och
omfattning
5. Tillståndsprocessen
6. Frågestund

1

Syftet med ansökan
-Möta framtida behov av rening och
resursutnyttjande av avloppsvattnet

Stockholmsregionen växer

2

Upptagningsområde

Planbestämmelser
översiktsplan 2030

3

Käppalaverket

Ventilationspunkter

4

Gällande tillstånd
Datum

Beslutsmyndighet

Beslutet avser

1993-12-30

Koncessionsnämnden

Tillstånd till behandling och utsläpp av avloppsvatten från 700 000
personekvivalenter.

2003-01-17

Dom miljööverdomstolen

Fastställande av slutliga villkor för utsläpp till vatten.

2009-01-27

Länsstyrelsen

Tillstånd att uppföra en uppgraderingsanläggning för biogasen

Ökad anslutning prognos
2040

Nu

625 000

Antal personer

personekvivalenter

900 000
personekvivalenter

1 000 000
800 000
600 000
400 000

År

5

Prognos fordonsgasproduktion
Idag 100 bussar

År 2040
250 bussar

Organiskt avfall

6

Fjärrvärme

Utsläppsmängder till Östersjön, prognos

Utsläpp kväve
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ton per år
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Utsläppsmängder till luft, prognos

ton per år

Växthusgaser
lustgas

LUKT
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Beslutade och planerade åtgärder
Beslutade åtgärder:

Planerade åtgärder:

• Ny slamutlastning

• Extern kolkälla

• Högflödesrening

• Rejektvattenrening

• Förbättrad renshantering

• Förstärkt fällning

• Ny rötkammare

• Mottagningsstation organiskt avfall
• Utökning gasuppgradering
• Minskat metansläpp
• Hygienisering av slammet

8

Miljöeffekter
•

Utsläpp av renat avloppsvatten

•

Utsläpp till luft

•

Hantering av slam

•

Hantering av avfall och restprodukter, t ex rens

•

Kemikalieförbrukning

•

Energianvändning

•

Lukt

•

Buller

•

Transporter

•

Effekter till följd av olyckor

Utsläppspunkter i recipient
• Avloppsvatten
– Djup: 48 m
– Avstånd från land: 130 m

• Bräddavloppsvatten:
– Ca 160 m NO om huvudutsläppet

9

Recipienten i framtiden
• Käppalaverket  Ej mer utsläppt mängd än i dag:
– Syretärande ämnen (BOD7)
– Fosfor
– Kväve

• Uppnå ”god ekologisk status”
– Reningsverkens andel oförändrad / minskar
– Mälarens del minskar
– Storstockholms & omlandets inverkan minskar

Skärgårdsrapporten2012.pdf. Fig 42 sid 62

Lukt - Käppalaverket
• All luft från luktande processdelar samlas upp och renas idag:
– UV-ljus + ozon + Kolfilter  >95% rening

• Luktande moment åtgärdas:
– Slamurlastning inomhus (våren 2014)

• Utsläpp via skorsten:

10

Transporter idag och prognos för framtiden
• Transporter i dag:
– Tunga:

ca 3 st/dag

• Kemikalier
• Slam
– Personbil:

ca 50 st/dag

Totala trafikflödet på Gåshagaleden
3 700 fordon per dag varav 260 tunga
fordon

• Transporter fullt utbyggt till ca 900 000
personekvivalenter :
– Tunga:

ca 8 - 9 st/dag

• Kemikalier
• Slam
– Personbil:

ca 50 st/dag

Buller
• Bullret kommer inte att öka
• Kommer fortsatt att följa de bullerkrav som ställs från myndigheterna

11

Tillståndsprocessen
• Ytterligare ett samråd
• Planerad inlämning av ansökan efter sommaren
• Skickas ut av länsstyrelsen för eventuell begäran om
komplettering
• Länsstyrelsen publicerar ansökan med remisstid
• Beslut från länsstyrelsen

Slutkommentarer
• Stockholmsregionen växer med ett nytt ”Göteborg” på 20
år
• Utan effektiva avloppsreningsverk är detta inte möjligt
• Käppalaverket levererar nyttigheter av hög kvalitet,
näringsämnen, fordonsgas och värme
• Stordrift medför effektiv och resurssnål rening till låga
utsläppsnivåer
• Miljöeffekterna av utökad verksamhet är små

12

Tack!

• Dina frågor…..
Säg ditt namn för protokollet
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Anders Attelind
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Henrik <henrik.mattson@concaptus.com>
den 20 januari 2014 16:29
Torsten Palmgren
RE: Angående inbjudan till samråd

Hej Torsten, jag har tyvärr inte möjlighet att delta, vad jag kan se nu.
Framförhållningen till kallelsen var för kort för min planering.
Vet inte om det finns krav på hur lång framförhållning som måste finnas i dessa sammanhang, men tycker att knappt
två veckors framförhållning är på tok för kort tid.
Jag uppskattar principen att svarar på frågeställningar, inklusive mina , under mötet och sedan publicera svaren på
hemsidan.
Jag tycker, som sagt, att det informationsblad som skickades ut inte tillräckligt tydligt belyser effekterna av det
beslut ni vill få till stånd.
De relevanta frågorna för närboende är inte hur många hushåll ni betjänar utan på vilket sätt som det påverkar dem,
utsläpp lukt, buller risker.
Inget av detta framgår av det informationsblad ni skickade ut. Viss ytterligare information finns på er hemsda, men
detaljer, konsekvensanalys, risker och dylikt saknas enligt min mening.
Vad är förändringen i faktiska utsläpp/gränser och vilka blir konsekvenserna och riskerna?
Det vore intressant att se på statistik över olika utsläpp och hur dessa har förändrats i ett längre perspektiv.
Reningsmetoderna förbättras, men hur har de absoluta utsläppen förändrats över tiden?
Finns riskanslyser, incident och åtgärdsrapporter att tillgå? (utöver de årliga miljörapporterna)
De kemikalier och bakterier som hanteras/avser att hanteras, vilka risker är förknippade med dessa?
Det är möjligt att den föreslagna utbyggnaden inte påverkar närboende, men detta framgår inte av det underlag
som skickats ut, och det finns ett antal oklarheter i det jag nämnde i mina tidigare frågor. Vidare så skulle det bara
intressant att veta hur ser tillståndsprocessen ut gentemot tillståndsmyndigheten. Vilken betydelse har synpunkter
från de närboende.
Jag vill återigen understryka att jag i dagsläget bara efterlyser mer information för att kunna ta ställning till den
utbyggnad ni föreslår, det är för mig för tidigt för att ha några åsikter i detta skede.
Mvh
Henrik Mattson
From: Torsten Palmgren [mailto:torsten.palmgren@kappala.se]
Sent: den 20 januari 2014 15:45
To: henrik.mattson@concaptus.com
Cc: Käppala Reception; Maria Tapper; Kristina Svinhufvud
Subject: Angående inbjudan till samråd

Vid samrådet får du möjlighet ställa dina frågor och då får alla som deltar höra svaren. Jag noterar dessa för att
förbereda svar till samrådet. Hoppas du har möjlighet delta den 27 januari kl 18. Vi kommer att på vår hemsida
www.kappala.se att lägga ut information från samrådet med frågor och svar. Hör gärna av dig om du därutöver har
frågor.
Med vänlig hälsning
Torsten Palmgren
Käppalaförbundet
Tel: 08 7666720
Mobil 0708 122 442
1
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Anders Attelind
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Käppala <Kappala@kappala.se>
den 15 januari 2014 16:52
Käppala Reception; Torsten Palmgren
Fwd: Frågor ang. utbyggnad Käppalaförbundet

Skickat från min iPhone
Vidarebefordrat brev:
Från: Peder Hök <peder.hok@gmail.com>
Datum: 15 januari 2014 16:40:43 CET
Till: <kappala@kappala.se>
Ämne: Frågor ang. utbyggnad Käppalaförbundet
Hej,
Kan ej närvara på samrådsmöte den 27:e janurai så mailar frågor:
- Vissa dagar ligger det en unken avloppsdoft över Käppala - vid en utbyggnad av verket,
kommer det att innebära att dessa dagar blir fler?
- Enligt ansökan söks tillstånd att ta emot organiskt avfall för att öka produktion av biogas,
hur kommer detta avfall att transporteras till Käppalaverket? Är det med lastbil och i så fall
med vilken frekvens kommer dessa transporter att ske? Undrar om det kommer att innebära
massor med tung trafik i området som en följd av beviljande av ansökan?
MVH
Peder
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Inbjudan till samråd
Käppalaförbundet inbjuder allmänhet och intresserade till samråd med utökad krets med anledning
av tillståndsansökan enligt miljöbalken, så kallat miljötillstånd, för Käppalaförbundets verksamhet.
Tid:

Måndagen den 28 april 2014, kl. 18.00-20.00

Plats:

Hörsalen på Käppalaverket, Södra Kungsvägen 315, Lidingö.

Käppalaförbundet genomförde ett tidigt samråd med enskilda den 27 januari i år. Syftet med det
samrådet var att fånga upp frågor och farhågor som närboende har rörande vår verksamhet och
synpunkter på planerad utökning. Med ledning av de frågeställningar som då framkom har
Käppalaförbundet tagit fram en beskrivning av den påverkan på miljön som vår nuvarande och
framtida verksamhet kan ge upphov till, en så kallad miljökonsekvensbeskrivning.
Samrådet den 28 april vänder sig, förutom till enskilda, också till organisationer med intresse för
miljöfrågor och vår verksamhet. Vid samrådet kommer vi att redovisa de viktigaste punkterna i
miljökonsekvensbeskrivningen och syftet är att få in synpunkter på denna inför fortsättningen i den
tillståndsprocess vi är inne i.
Vi bjuder på fika. Anmäl därför gärna ditt deltagande senast den 24 april på telefon
08-766 67 00 eller via e-post kappala@kappala.se.
Varmt välkomna!
Per Manhem, VD
________________________________________________________________________________
Bakgrund
Käppalaförbundet renar avloppsvatten från cirka 600 000 människor i elva medlemskommuner norr
och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket i Lidingö. Vi tar också tillvara på den näring
och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam, värme och biogas till samhällets kretslopp.
Käppalaförbundet har sedan 1957 möjliggjort för norra Storstockholm att utvecklas och tillåta den
befolkningsökning som har skett i regionen. Storstockholm fortsätter att växa och därmed behöver
Käppalaförbundets verksamhet utvecklas.
Vår tillståndsansökan avser Käppalaförbundets verksamhet vid Käppalaverket i Lidingö men även
förbundets övriga anläggningar längs tunnelsystemet, det vill säga i Lidingö (Spisen), Danderyd
(Långängstrand och Rinkebyskogen), Täby (Karby), Upplands-Väsby (Antuna) och Sollentuna
(Edsberg).
Underlagsmaterial
Mer detaljerad information finns på förbundets webbplats www.kappala.se och kommer att finnas
tillgänglig på samrådsmötet. Informationsunderlaget kan också beställas på telefon 08-766 67 00
eller via e-post kappala@kappala.se.
Frågor eller skriftliga synpunkter
Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta Torsten Palmgren, teknisk chef, på telefon 08-766 67 20
eller e-post torsten.palmgren@kappala.se.
Om ni inte har möjlighet att delta på samrådsmötet går det bra att skicka synpunkter med e-post till
kappala@kappala.se eller i brev till Käppalaförbundet, Box 3095, 181 03 Lidingö. Skriftliga
synpunkter ska ha inkommit senast den 16 maj 2014.

Käppalaförbundet
Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se
Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
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Ideella föreningar
Sportfiskarna:
Österåkers sportfiskeklubb:
Lidingös fisketillsynsman:

Naturskyddsföreningen, Lidingö:
Naturskyddsföreningen Stockholms län:
Skärgårdsstiftelsen:
Lidingö båtförbund

Myndigheter
Länsstyrelsen, enheten för miljö
Länsstyrelsen, enheten för planfrågor
Havs och vattenmyndigheten
Vattenmyndigheten
Lidingö stad, miljökontoret
Länsfiskekonsulenten
Naturvårdsverket
Tillväxt- miljö och regionplanering, TMR,
Landstinget

stockholm@sportfiskarna.se
fiske@osfk.org
Björn Norström, Högsätravägen 26, 18158
LIDINGÖ (hittar ingen mailadress, det finns
cirka 500 fisketillsynsmän i Stockholms län,
jag vet ingen kanal att nå dessa)
styrelsen.lidingo@naturskyddsforeningen.se
kansli.stockholm@naturskyddsforeningen.se
kansliet@skargardsstiftelsen.se

sekreterare@lidingobf.se

miljo.stockholm@lansstyrelsen.se
plan.stockholm@lansstyrelsen.se
havochvatten@havochvatten.se
vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se
miljo.stadsbyggnad@lidingo.se
lantbruk.stockholm@lansstyrelsen.se att
Andersson Henrik C
registrator@naturvardsverket.se
registrator.lsf@sll.se

tor@naturvardsver

Myndigheter och kommuner nov-dec 2014
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Sollentuna kommun
Upplands Väsby kommun
Danderyds kommun
Täby kommun
ket.se

registrator@msb.se
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Utökat samråd med
närboende och
organisationer
28 april 2014

Agenda samrådsmöte med närboende
Måndagen den 28 april 2014; Kl 18 - 20
1. Information om Käppalaverket
och Käppalaförbundet
2. Ansökans omfattning
3. Lokalisering
4. Miljöpåverkan av utökad
verksamhet
5. Transporter
6. Risker
7. Miljömål, miljökvalitetsnormer
8. Frågestund
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Om tillstånd inte ges
• Käppalaförbundets tillstånd gäller tillsvidare men till slut nås belastningstaket
• Alternativ till att bygga ut Käppalaverket är:
– Omledning av avloppsvatten till något annat reningsverk
– Att bygga ett nytt reningsverk någon annanstans

• Konsekvenser
– Stordriftsfördelar går förlorade
– Mycket höga kostnader för nyetablering på annan plats och kommer att ta lång tid

Lokalisering
Nuvarande
• Störningar nu och i
framtiden kommer inte att
öka

Ny lokalisering
• Svårt hitta alternativ
lokalisering

• Små förändringar

• Mycket lång process > 10
år

• Uppbyggd infrastruktur

• Mycket stora kostnader

• Ingen begränsning efter
2040, > 900 000 pe

• Små miljövinster

2

Ökad anslutning
Nu
500 000
personer
•

2040

•

750 000
personer

Ökad produktion av
nyttigheter som värme,
gödningsmedel och
fordonsgas

•
•

Ökat resursutnyttjande i form av
elenergi
Ökade transporter
Ökat utsläpp av avloppsvatten,
volymmässigt

+

2010 2020 2030 2040

År

Bättre rening
•
•

Lägre utsläpp av näringsämnen
Lägre utsläpp av syreförbrukande
ämnen
Större förutsättningar nå fastställda
miljökvalitetsnormer

•

+

•
•
•

Ökad elanvändning
Ökade utsläpp av växthusgaser
Ökade utsläpp av kväveoxider

-

1 000 000
Antal personer

Antal personer

1 000 000
800 000
600 000
400 000

800 000
600 000
400 000
2010

2020

2030

2040

År
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Organiskt avfall miljöeffekter

• Ökat kretslopp,
utnyttjande av avfall
• Minskad användning av
fossila bränslen
+

• Ökade transporter
• Risk för lukt

-

Ökad fordonsgasproduktion
• Ökad elanvändning
• Ökade utsläpp av
växthusgaser (metan)

• Minskade utsläpp av
växthusgaser (koldioxid)
• Minskad användning av
fossila bränslen
+

-

År 2040, 250 bussar

Idag 100 bussar
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Ökad leverans av fjärrvärme

• Ökat kretslopp,
tillvaratagande av
spillvärme
• Minskad användning av
fossila energikällor
+

• Ökad elanvändning
• Risk för ökat buller

-

Transporter
• Transporter i dag, 620 000 pe :
– Tunga:

ca 20 st/vecka

• Kemikalier
• Slam
– Personbil:

ca 50 st/dag

• Transporter fullt utbyggt, 900 000 pe :
– Tunga:

ca 55 st/vecka

• Kemikalier
• Slam
• Organiskt material
– Personbil:

ca 50 st/dag

Totala trafikflödet på Gåshagaleden är
idag 3 700 per dag,
I framtiden svarar tunga transporter på
Gåshagaleden för ca 3 % av alla tunga
transporter

5

Alternativa transportsätt
Sjötransporter

Järnvägstransporter

• Ny hamn

• Specialtåg

• Nya lagringsytor

• Transporter nattetid

• Nya transportvägar från Käppalaverket
till hamnen

• Omlastningsområden inom
Käppalaverket

• Risk för lukt p.g.a. materiallagring

• Utbyggda terminalområden Norra
Djurgårdsstaden, Värtahamnen

• Ökad lagring av kemikalier  ökad risk

• Omlastning vid slutstation

SLUTSATS - Alternativa transportsätt:
• Tekniskt komplicerade
• Planmässigt svårhanterade
• Kostsamma

Risker med hantering av farligt gods
• Metanol
– Riskklass 3, brandfarligt
– Gränsmängden enligt SEVESO direktivet är 200 ton för såväl den lägre som högre
kravnivån
– Inget behov av att lagra dessa mängder om inte sjötransport

• Järnklorid
– Riskklass 8, frätande
– FeCl3 ej medtaget i SEVESO direktivet
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Miljökvalitetsnormer
• Vattenkvalitet (2011:634)
– Ett reningsverk i drift bidrar till att minska belastningen på den yttre miljön
– Den pågående verksamheten bidrar så långt möjligt till uppfyllande av
miljökvalitetsnormen

• Utomhusluft (2010:477)
– Utsläpp av NOx sker då förbundets pannor är i drift
– Utsläppet har minskat då den mesta biogasen istället uppgraderas
– Främst vägtrafiken som står för utsläppen som omfattas av miljökvalitetsnormen

• Omgivningsbuller (2004:675)
– Käppalaförbundet uppfyller nu gällande bullervillkor
– Bullret kommer inte att öka
– Kommer fortsatt följa bullerkrav från myndigheterna

Miljömål
• Följande sex stycken är mer eller mindre direkt kopplade till verksamheten
– Begränsad klimatpåverkan
– Hav i balans samt levande kust och skärgård
– Ingen övergödning
– God bebyggd miljö
– Giftfri miljö
– Grundvatten av god kvalitet
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Miljömålet Begränsad klimatpåverkan
– Värmeåtervinning från processen

– Uppgradering av biogas till fordonsgas

– Överskottsvärme levereras som fjärrvärme

– Förbundet arbetar kontinuerligt för att minska energianvändningen

Miljömålet Hav i balans samt levande kust och
skärgård
– Visionen för skärgården:
• Reningsverkens andel oförändrad / minskar efter utbyggnad  Ja!
• Mälarens del minskar  svårt att åtgärda areella näringar?
• Storstockholms & omlandets inverkan minskar  oklart hur

– Högflödesrening medför att utsläpp av låggradigt renat
avloppsvatten kan minskas
– Utbyggnaden medför att mer avloppsvatten kan tas emot och
genomgå höggradig rening
– Sammantaget bör det ge en efter hand förbättrad vattenmiljö

8

Miljömålet Ingen övergödning

– Utbyggt käppalaverk kommer att rena mer avloppsvatten men
generera mindre utsläpp till vattenmiljön

– Ett uppgraderat Käppalaverk bidrar därmed till att nå miljömålet:
• Mindre utsläpp av näringsämnen för alger, bottenfauna och fisk
• Mindre utsläpp av syretärande ämnen

Miljömålet God bebyggd miljö
– Avloppsvatten från ett större antal personer kan tas emot och
behandlas på ett energieffektivt sätt

– Resurserna i avloppsvattnet tas omhand och nyttjas på åkrar

– Framställd biogas uppgraderas till fordonsgas

– Värmen i avloppsvattnet tas omhand och återvinns

9

Miljömålet Giftfri miljö
– Käppalaförbundet är REVAQ certifierat – slam kan spridas på
åkermark
– Käppalaförbundet arbetar aktivt med att minska spridningen av
gifter i samhället
– 2013 utnyttjades 50 % av fosforn på åkermark

Miljömålet Grundvatten av god kvalitet
– Tunnel- och ledningssystemen till Käppalaverket utreds:
• Klar sommaren 2014
• Klargör riskerna för In- och utläckage

– Målet:
• Utnyttja tunnelsystemet för tillfällig lagring/buffring av vatten vid skyfall m.m.
• Minimera risken för yttre påverkan (grund- och ytvattentillgångar)

10

Tack!

• Dina frågor…..
Säg ditt namn för protokollet

11
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Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

PM
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Datum

Diarienr

2010-04-15

2010-551

Enheten för farliga ämnen
Helena Nässlander
010 240 52 64
helena.nasslander@msb.se

Sevesoreglernas tillämpning på biogas,
naturgas och fordonsgas
Sammanfattning
MSB anser att Sevesoreglerna ska tolkas så att uppgraderad biogas behandlas
analogt med naturgas, det vill säga under den namngivna ingången i del 1, med
gränsmängderna 50 och 200 ton för den lägre respektive högre kravnivån.
Detta överensstämmer också med definitionen av naturgas i Naturgaslagen
(SFS 2005:403).
Icke uppgraderad biogas tillhör den så kallade kategori 8 i del 2 med
gränsmängderna 10 och 50 ton för den lägre respektive högre kravnivån.

I denna PM menas med följande:


Biogas: Gas som består till ca 45-80 % av metan och som framställts
genom rötningsprocesser, i rötkammare eller på deponi eller liknande.



Uppgraderad biogas: Biogas som uppgraderats (renats) så att den
består nästan uteslutande av metan (>90 %). Restgaserna är framför
allt koldioxid.



Naturgas: Gas som består nästan uteslutande av metan (>90 %) och
som kommer från ett fossilt ursprung. Restgaserna består av andra
brännbara gaser, framför allt etan, propan och butan.



Fordonsgas: Ett samlingsnamn för naturgas och uppgraderad biogas

Sevesoreglernas ingångar för gaser
I Sevesolagstiftningen finns två möjliga ingångar för brandfarliga gaser, den
ena i del 1 och den andra i del 2:

MSB-51.1



Del 1 - ”extremt brandfarliga kondenserade gaser (inklusive gasol) och
naturgas ”, med gränsmängderna 50 och 200 ton på lägre respektive
högre kravnivån.

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap



PM

2 (3)

Datum

Diarienr

2010-04-15

2010-551

Del 2, kategori 8, punkt 1 - ”brandfarlig gas”, med gränsmängderna 10
och 50 ton på lägre respektive högre kravnivån.

Grunden för bilagan är del 2 med kategorier av farliga ämnen med tillhörande
gränsmängder. Vissa enskilda ämnen har plockats ur sina kategorier och lagts i
en särskild lista i del 1, samtidigt som deras gränsmängder justerats (uppåt
eller nedåt). Skälen för detta har varierat, men är ofta rent pragmatiska.
Anledningen till att naturgas fått en egen ingång i del 1, tillsammans med de
kondenserade gaserna, är till stor del att tekniken är beprövad och likvärdig vid
många anläggningar. Helt klart är att man med naturgas då avsåg gas från
fossil källa som distribueras via ledningsnät och i samband med detta ibland
förvaras i större mängder. Verksamheter som framställer biogas och
uppgraderar denna var inte en fråga som var aktuell då direktivet förhandlades
och antogs.

Sevesoreglernas tillämpning
För biogas, som består till 45-80 % av metan är det utan tvekan del 2 och
kategori 8 som gäller (gasen är inte kondenserad och den är inte naturgas). För
”vanlig” naturgas (det vill säga av fossilt ursprung) å andra sidan, ska den
namngivna ingången i del 1 tillämpas, oavsett om gasen hanteras i gasform
eller kondenserad form.
Hur Sevesoreglerna ska tillämpas på uppgraderad biogas i gasform har varit
mera osäkert. Som nämnts tidigare har den inte fossilt ursprung och
verksamheterna är inte sådana som avsågs då direktivet antogs.
Innehållet metan i uppgraderad biogas är högt, till och med högre än i fossil
naturgas. Energiinnehållet i naturgas är ändå oftast högre på grund av att
restgaserna består av brännbara gaser istället för koldioxid. Variationerna
mellan naturgas från olika källor i världen är dock större än mellan en viss
naturgaskvalitet och den uppgraderade biogasen. Båda dessa gaser används på
samma sätt och då de används som fordonsbränsle går de ofta under
beteckningen fordonsgas. Därmed uppstår en något ”orimlig” situation om de
behandlas olika då Sevesoreglerna tillämpas.
Naturgaslagen
I naturgaslagen definieras naturgas på följande sätt: ”Med naturgas avses i
denna lag även biogas, gas från biomassa och andra gaser, i den mån det är
tekniskt möjligt att använda dessa gaser i naturgassystemet.
Med naturgas avses även flytande (kondenserad) naturgas.”
Denna definition tillkom under år 2005 för att tydliggöra att lagstiftningen
även omfattade gaser som till sin sammansättning var snarlika naturgas, men
som inte hade sitt ursprung i en fossil källa. Problematiken var alltså helt
analog med den som gäller för Sevesolagstiftningen idag.
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MSB:s bedömning
Efter att ha vägt samman de faktorer som beskrivits anser MSB att
Sevesoreglerna ska tolkas så att fordonsgas, oavsett om denna utgörs av fossil
naturgas eller uppgraderad biogas, behandlas analogt med naturgas, det vill
säga under den namngivna ingången i del 1, med gränsmängderna 50 och 200
ton för den lägre respektive högre kravnivån.
Detta innebär att ordet naturgas tolkas i enlighet med definitionen i
naturgaslagen.

Andra regelverk och andra länder
Samverkan i denna fråga har skett med Arbetsmiljöverket. Myndigheterna
delar uppfattningen om hur reglerna ska tolkas. Behöriga myndigheter till
Sevesodirektivet i Tyskland, Frankrike, Belgien, Norge och Finland har
tillfrågats om hur de anser att frågan ska hanteras. Samtliga delar den
uppfattning MSB ger uttryck för i denna PM.

Andra möjliga tolkningar
Det förtjänar att påpekas att enskilda tillsynsmyndigheter och
tillståndsprövande myndigheter även fortsättningsvis kan komma att ha en
annorlunda syn på frågan än MSB och Arbetsmiljöverket, då det ännu inte
finns någon rättspraxis på området.
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Ulf Eriksson
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Kristina Svinhufvud <kristina.svinhufvud@kappala.se>
den 17 december 2014 08:36
Torsten Palmgren; Ulf Eriksson
Maria Tapper
Fwd: Synpunkter på MKB inför tillståndsansökan

Skickat från min iPhone
Vidarebefordrat brev:
Från: Sangregorio Charlotta KSB <charlotta.sangregorio@upplandsvasby.se>
Datum: 17 december 2014 08:05:21 CET
Till: "Kristina Svinhufvud (kristina.svinhufvud@kappala.se)" <kristina.svinhufvud@kappala.se>
Kopia: Edholm Patrik MHK <patrik.edholm@upplandsvasby.se>
Ämne: Synpunkter på MKB inför tillståndsansökan
Hej,
Ledsen för ett sent svar från oss. Eftersom vi inte bedömer att er kommande tillståndsansökan har
någon större negativ miljöpåverkan i Upplands Väsby har vi inte tagit detta ärende med politiken
utan hanterar det bara som ett tjänstemannautlåtande. Vill ni att vi höjer nivån och får med
politikernas syn på detta behöver vi tyvärr mer tid.
Vi ställer oss generellt positivt till ett nytt tillstånd med ökad behandlingskapacitet , ökad
fordonsgasproduktion mm i Käppala reningsverk eftersom även Upplands Väsby står inför en ökad
befolkningsmängd och alternativet med mindre reningsverk eller enskilda avlopp inte är att föredra.
Käppala har mycket bättre förutsättningar och resurser att lösa spillvattenfrågan på ett miljömässigt
bra sätt än kommunerna enskilt.
Eftersom det endast är tunnelsystemet som skulle kunna ha annan negativ påverkan i Upplands
Väsby har vi mest intresserat oss för det.
Vi tycker det vore bra om man tydligare beskriver vilken miljöpåverkan/risk de ökade mängderna
medför i anslutning till tunnelsystemet t ex risk för bräddning och lukt. Man skriver i MKN:n att det
idag finns bräddningsmöjligheter i lilla Värtan, Edsviken och Stocksundet. Vi uppfattar ansökan
såsom att det inte finns risk för bräddning någon annanstans utmed tunnelsystemet. Vore bra om
det förtydligades. Hur bedömer man att bräddningsrisken kommer påverkas med nya tillståndet?
Man beskriver under kap 9 (Beskrivning befintlig verksamhet) att man alltid kommer använda den
lämpligaste tekniken som finns tillgänglig för luktrening. Det är bra men finns det någon risk för att
luktsituationen kommer förändas om verksamheten ändras i linje med ansökan.

Med vänlig hälsning,
Charlotta Sangregorio, VA
Patrik Edholm, MHK
Upplands Väsby
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Ulf Eriksson
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Torsten Palmgren <torsten.palmgren@kappala.se>
den 9 december 2014 11:41
Ulf Eriksson
VB: Synpunkter på Käppalas tillståndsansökan

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Ett svar i senaste samrådet.
Torsten
Från: Maria Tapper
Skickat: den 9 december 2014 11:21
Till: Torsten Palmgren; Kristina Svinhufvud
Ämne: VB: Synpunkter på Käppalas tillståndsansökan

Från: Eva Björkhem [mailto:eva.bjorkhem@srmh.se]
Skickat: den 9 december 2014 11:17
Till: Maria Tapper
Ämne: Synpunkter på Käppalas tillståndsansökan

Hej
Södra Roslagens miljö‐ och hälsoskyddskontor (SRMH) har tagit del av samrådshandlingarna.
Vi tycker att det är positivt att biogasen kan omvandlas till fordonsgas och komma till användning.
För Vaxholms del är det positivt med den eventuella kommande anslutningen av Blynäs och framöver en minskning
av de enskilda avloppen.
Med vänlig hälsning
Eva Björkhem
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor

183 80 Täby
Telefon: 08-578 663 37
Fax: 08-758 15 76
E-post: eva.bjorkhem@srmh.se
www.srmh.se
Besöksadress: Kemistvägen 8, Täby
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Ulf Eriksson
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Kristina Svinhufvud <kristina.svinhufvud@kappala.se>
den 18 december 2014 14:29
Torsten Palmgren; Ulf Eriksson
Maria Tapper
Fwd: SV: Synpunkter på Käppalas kommande ansökan omprövning av miljötillstånd

Skickat från min iPhone
Vidarebefordrat brev:
Från: "Fex, Marianne" <marianne.fex@sollentuna.se>
Datum: 18 december 2014 14:20:42 CET
Till: 'Kristina Svinhufvud' <kristina.svinhufvud@kappala.se>
Ämne: SV: Synpunkter på Käppalas kommande ansökan omprövning av miljötillstånd
Hej,
Miljö- och byggnadskontoret lämnar här följande synpunkter på översänd
ansökningshandling.
Frågan kring hur strömavbrott/haverier vid yttre anläggningar utgör risk för bräddning och
luktolägenheter ska belysas.
Under punkt 9.2.12.2 kan tillfogas att Edsviken inte uppnår god kemisk status.
Med vänlig hälsning
Marianne Fex
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsenheten, Miljö- och byggnadskontoret
Sollentuna kommun
___________________________________________
Tfn direkt 08-579 21 477
Tfn vxl 08-579 210 00
Besök Turebergstorg 1
Post 191 86 Sollentuna
e-post marianne.fex@sollentuna.se
www.sollentuna.se

-----Ursprungligt meddelande----Från: Kristina Svinhufvud [mailto:kristina.svinhufvud@kappala.se]
Skickat: den 17 december 2014 09:38
Till: Fex, Marianne
Ämne: Synpunkter på Käppalas kommande ansökan omprövning av miljötillstånd
Hej Marianne, hade ni några synpunkter på vår ansökan? Vi avser snart lämna in den. Med
vänlig hälsning, Kristina
1

Skickat från min iPhone
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Samrådsredogörelse
tillståndsansökan för
Käppalaförbundet
Uppdrag
Beställare

Tillståndsansökan Käppalaförbundet
Käppalaförbundet

Inför tillståndsansökan för en utbyggnad av Käppalaverket för att
kunna ta emot avloppsvatten från 900 000 pe har följande samråd
genomförts. De olika åtgärderna redovisas i kronologisk ordning.
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Samråd med Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten samt Lidingö stad
Samråd med länsstyrelsen, naturvårdsverket och Lidingö stad genomfördes
18 december 2013. Protokoll från mötet tillsammans med den bildserie som
presenterades vid samrådet redovisas i bilaga 1. Notera att även Havs- och
vattenmyndigheten var inbjudna men avstod från att delta i samrådet.

Samråd med enskilda
Samrådet med närboende genomfördes i Hörsalen på Käppalaverket 2014-0127, kl 18-20. Inbjudan, annonser i dagstidningar, information på Käppalaförbundets hemsida, OH-presentation samt samrådsredogörelse redovisas i
bilaga 2. Möjlighet gavs även att per brev eller e-post avge synpunkter fram
till och med den 14 februari 2014. Dessa synpunkter återges även i bilaga 2.

Utvidgat samråd med enskilda
Ett utvidgat samråd hölls med närboende och organisationer den 28 april 2014.
Inbjudan, annonser i dagstidningar, information på Käppalaförbundets hemsida,
OH-presentation samt samrådsredogörelse redovisas i bilaga 4. Möjlighet gavs
även att per brev eller e-post avge synpunkter fram till och med den 16 maj
2014. Dessa synpunkter återges även i bilaga 4.
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Beslut om betydande miljöpåverkan a
Efter det inledande samrådet med enskilda lämnades till länsstyrelsen en
samrådsredogörelse för miljöprövningsdelegationen (MPD) att fatta beslut om
betydande miljöpåverkan (eller ej) den 26 februari 2014. Samrådsredogörelsen
redovisas i bilaga 3.
Miljöprövningsdelegationen fattade sitt beslut om betydande miljöpåverkan
den 16 oktober 2014. Beslutet redovisas i bilaga 5.

Utvidgat samråd med myndigheter och kommuner
Efter att MPD fattat sitt beslut inbjöds medlemskommunerna samt Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap till samråd. Inkomna synpunkter redovisas
i bilaga 6.

Ulf Eriksson
Uppsala 2015-01-14
Bilagor
1. Samråd med länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Lidingö stad 2013-12-18.
2. Samråd med närboende.
3. Samrådsredogörelse inför beslut om betydande miljöpåverkan.
4. Utvidgat samråd med närboende och organisationer.
5. Beslut om betydande miljöpåverkan.
6. Utvidgat samråd med kommuner och MSB.
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