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1 Introduktion
Med anledning av Mark- och miljööverdomstolens föreläggande i mål nr M 11730-18 ges i denna
Bilaga D Preems bemötande av inkomna överklaganden gällande verksamheten vid Preemraff
Lysekil. Under respektive huvudrubrik ges bakgrunden till varför avsnittet har valts ut och beskrivs.
I blå rutor sammanfattas bemötandet och i de gröna rutorna sammanfattas eventuella skillnader i
och med en reducerad ROCC-design (med hänvisning till vad som står i främst bilaga C).
Inledningsvis vill Preem även lyfta det faktum att uppskattade förväntade framtida utsläpp till luft i
de flesta fall utgår från ett ”värsta scenario”.
För att uppskatta utsläppsnivåerna i det utbyggda alternativet får man delvis utgå från de garantier
som kan lämnas av leverantörer vad gäller olika processenheter och delar av processen.
Erfarenhetsmässigt är utsläppen i verklig drift oftast lägre. Samtidigt är de reella framtida
utsläppsnivåerna inget som man kan avgöra förrän anläggningen är i drift och intrimmad. De
uppskattade utsläppsnivåerna i utbyggt alternativ är därför i viss utsträckning osäkra och i de flesta
fall därför överskattade. Bedömningen är att den maximala utsläppsnivå som anges ska klaras.
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2 Syftet med ROCC
Bakgrund
En del överklaganden rör frågor kopplade till syftet med ROCC. Preem förtydligar härmed syftet och bakgrunden
till varför man vill genomföra projektet.
Syftet med ROCC och effekterna av att rena produkterna vid raffinaderiet beskrivs i tidigare inlämnat
underlag i:
MKB 2016-12-12: avsnitt 1 och 4
TB 2016-12-09: avsnitt 1 och 3

Raffinaderiet i Lysekil (dåvarande Scanraff) togs i drift 1975 och ägdes då av OK och Texaco. Det är,
som framgår av bilaga A, ett av totalt åtta riksintresseområden för energiproduktion i Sverige. Ett av
kriterierna för riksintressen för energiproduktion är att mark- och/eller vattenområdet har stor
betydelse för Sveriges försörjningstrygghet.
Redan från början byggdes det för raffinering av högsvavliga råoljor och anpassades därför med stor
avsvavlingskapacitet för produkterna. I övrigt var raffinaderiet designat efter dåtidens
efterfrågemönster, vilket medförde hög produktion av tjockolja. I takt med att efterfrågan på
tjockolja i Sverige har minskat har genom åren en rad förändringar genomförts på raffinaderiet med
syfte att minska produktionen av tjockolja till förmån för lättare fraktioner som diesel och bensin.
Som beskrivs i bilaga A har det främsta syftet med Preems miljötillståndsansökan för ROCC-projektet
varit att anpassa produktionen utifrån de nya internationella miljölagkraven för sjöfarten som
antagits av IMO och som träder i kraft från och med den 1 januari 2020. Det nya regelverket syftar till
att kraftigt reducera sjöfartens utsläpp av svavel.
Idag drivs en stor del av den globala fartygstrafiken på högsvavlig tjockolja, som alltså från och med
januari 2020 förbjuds – ett viktigt steg i omställningen mot mer hållbara drivmedel i sjöfarten. Preem
har länge producerat fartygsbränslen som redan nu möter de internationella kraven från år 2020.
Utöver denna produktion kvarstår idag betydande volymer av högsvavlig tjockolja i Preems
produktion som behöver tillvaratas på bästa möjliga sätt, och hushållas med efter bästa möjliga
förmåga i enlighet med miljöbalkens syfte1.
Med den planerade anläggningen kan Preem på ett ansvarsfullt sätt reducera stora mängder svaveloch metallutsläpp i sjöfarten, samt även omvandla kvarvarande tjockolja till diesel och bensin som
klarar dagens stränga miljökrav i Sverige och Europa. Preem tar därmed ytterligare ett steg för att
minimera miljöpåverkan från företagets produkter genom att rena produkterna från ytterligare ca
120 000 ton svavel per år, ca 16 000 ton kväve per år och ca 650 ton metaller per år. Genom att
dessa ämnen avskiljs och omhändertas undviks betydande utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och
metaller som idag sker vid användning av produkterna. Svavel och metallerna kan istället göra nytta
som råvara för framställning av t.ex. svavelsyra respektive stål. Kväve som tas bort ombildas i
processen till kvävgas.
Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken, det så kallade Generationsmålet, är enligt
Riksdagens definition att ”till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.
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1 kap 1 § st. 5 miljöbalken (1998:808)
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I och med ROCC-projektet bidrar Preem till uppnåendet av detta mål genom att bolaget på plats vid
raffinaderiet tar om hand stora mängder svavel, metaller och kväve istället för att exportera detta
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser2.
Som vidare framgår av bilaga A blir ROCC-projektet och den ansökta utbyggnaden av raffinaderiet
även en viktig pusselbit i utfasningen av fossila råvaror från raffinaderiet genom den s.k. Slurry
hydrocracker-teknikens stora flexibilitet att hantera svårprocessade och komplexa råvaror, däribland
restprodukter från skogen som lignin och pyrolysoljor. De ambitiösa mål för omställningen från
fossila råvaror till förnybara råvaror som Preem har satt upp och som beskrivs i bilaga A är därmed
mycket avhängigt huruvida tillstånd för projektet erhålls eller inte.
Sedan ansökan lämnades in 2016 har Preem fortsatt det tekniska, ekonomiska och miljömässiga
utvecklingsarbetet genom detaljanalyser och optimering av designen för ROCC. Som beskrivs i bilaga
B (uppdaterad teknisk beskrivning) har detta resulterat i ett antal förändringar.
Det mest betydande resultatet av det fortsatta projekterings- och optimeringsarbetet är att det har
visat sig vara både tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt ofördelaktigt att bygga ROCC som en
självständig driftenhet för produktion av slutprodukter. Istället har det visat sig finnas betydande
fördelar att ytterligare öka integrationen med befintliga raffinaderienheter. Utvecklingsarbetet har
därmed medfört att vissa delar av ROCC utgår samt att kapaciteten justeras ned ca 20 % för att
anpassas mot dagens befintliga anläggning.
I linje med den reviderade planen för ROCC är behovet av genomströmning lägre än det som har
begärts i lägre instans. Den maximala genomströmningen har därför reviderats från 13,9 miljoner ton
per år till 13 miljoner ton per år, varav maximalt 11,4 miljoner ton med fossilt ursprung.
Med anledning av ovanstående presenterar nu Preem ett modifierat förslag till ROCC-projekt. Det rör
sig om förändringar som innebär mindre miljöpåverkan och som sammantaget ryms inom ramen för
den ursprungliga ansökan.
I bilaga B (uppdaterad teknisk beskrivning) beskrivs den justerade designen av ROCC-projektet och
skillnaderna jämfört med ursprunglig design. I bilaga C, som utgör en kompletterande
miljökonsekvensbeskrivning till MKB 2016-12-12, beskrivs, utifrån vad som framgår i uppdaterad
teknisk beskrivning (bilaga B), konsekvenserna på omgivande miljö av förändrade utsläpp m.m. i och
med en uppdaterad design av ROCC-projektet.
Då det huvudsakliga syftet med anläggningen kvarstår handlar det om relativt små förändringar
teknikmässigt. Följaktligen, vilket beskrivs i bilaga C, är även skillnaderna vad gäller
miljökonsekvenserna av den justerade processtekniken små jämfört med tidigare beskrivna
miljöbedömningar. En justerad ROCC-design innebär, förutom ett lägre förväntat koldioxidutsläpp (se
vidare i bilaga A), lägre förväntade utsläpp av svavel och kväveoxider samt ett mindre behov av
energianvändning. Tack vare en effektivare design på planerade värmeväxlare beräknas samtidigt
potentialen för återvinning av restvärme till fjärrvärme vara oförändrad, trots den reducerade
kapaciteten för ROCC. Preems ambition om att i så stor utsträckning som möjligt kunna få avsättning
för denna restvärme kvarstår därmed.
Bedömningen som görs i bilaga C är att utsläppen till luft av svavel vid normaldrift, trots ett ökat
utsläpp jämfört med dagsläget, inte riskerar några överskridanden av vare sig miljökvalitetsnormer
eller miljömål. Jämfört med tidigare redovisade utsläppssiffror innebär en justerad ROCC-design dock
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att utsläppsökningen blir lägre än tidigare förväntat, totalutsläppen blir nu knappt 10 % lägre jämfört
med ursprunglig design.
Då inga överskridanden riskeras bedöms de framtida halterna av svaveldioxid i området kring
raffinaderiet inte ge upphov till några påtagliga risker för effekter på människors hälsa. Vad gäller
utsläpp av andra ämnen till luft står tidigare gjorda bedömningar fast då inga stora skillnader ses av
en justerad ROCC-design.
Bedömningen är fortsatt att raffinaderiets påverkan på recipienten är ringa och att någon försämring
av Brofjordens status (samtliga kvalitetsfaktorer) inte riskeras vid en utbyggnad. Inte heller äventyras
uppnående av vattenförekomstens miljökvalitetsnormer.
Några skillnader jämfört med vad som tidigare har beskrivits vad gäller bullerpåverkan, uppkomst av
avfall, kemikalieanvändning och -hantering eller luktpåverkan bedöms inte föreligga.
Sammanfattningsvis innebär en reducerad ROCC-design att miljöpåverkan från Preemraff Lysekil blir
lägre än tidigare har aviserats. Någon påvisbar risk för negativ påverkan på människors hälsa bedöms
inte föreligga. För en mer detaljerad beskrivning av miljökonsekvenserna se bilaga C samt MKB 201612-12 och övriga relevanta delar av redan tidigare inlämnat material.
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3 Utsläpp av koldioxid
Bakgrund
En del överklaganden rör frågor kopplade till de ökade utsläppen av koldioxid från raffinaderiet jämfört med
idag. Preems inställning till dessa överklaganden samt de mål och strategier man har för att minska dessa
framgår i bilaga A.
Utsläpp av koldioxid beskrivs i tidigare inlämnat underlag i:
MKB 2016-12-12: 4.2.1, 5.1.7, 8.7
TB 2016-12-09: 4.1.6

I bilaga A framgår Preems övergripande strategi för att minska verksamhetens klimatpåverkan, dels
genom en övergång till förnybara råvaror, dels genom CCS.

Förändringar i och med en reducerad ROCC-design
Som framgår i avsnitt 2 i denna bilaga, samt bilaga B och bilaga C, innebär den nu justerade och
reducerade designen av ROCC att det ökade utsläppet av koldioxid från produktionen vid Preemraff
Lysekil blir betydligt mindre än vad som tidigare har aviserats.
I och med en mindre ROCC bedöms ökningen av koldioxidutsläpp från verksamheten öka med
maximalt 1 miljoner ton koldioxid per år, dvs. ett utsläpp som är 700 000 ton lägre per år jämfört
med ursprunglig ROCC-design.
I enlighet med detta kommer det totala utsläppet av koldioxid från raffinaderiet vid en framtida
utbyggnad av verksamheten att öka från dagens 1,7 miljoner ton till maximalt 2,7 miljoner ton per år,
istället för som tidigare aviserat 3,4 miljoner ton. I dessa beräkningar ingår emellertid inte de
minskade utsläpp som sker i värdekedjans övriga delar och beskriver endast ett scenario utan
effekter av växthusgasreducerande åtgärder. Vad dessa åtgärder består av beskrivs bl.a. i avsnitt
3.1.1 i bilaga A.
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4 Utsläpp till luft av svavel och dess påverkan på den lokala
luftkvaliteten
Bakgrund
En del överklaganden rör frågor kopplade till de lokala utsläppen till luft av svaveldioxid. Därav ges i detta
stycke en sammanfattande beskrivning av utsläppen av svavel samt påverkan på den lokala luftkvaliteten.
Utsläpp till luft av svavel beskrivs i tidigare inlämnat underlag i:
MKB 2016-12-12: 4.2.1, 5.1.1, 8.1
TB 2016-12-09: 4.1.1
Kompletteringar 2017-04-06: avsnitt 1
Bemötanden 2017-09-28: avsnitt 1

Det viktigaste underlaget för att värdera och konsekvensbedöma raffinaderiets bidrag och påverkan
på luftkvaliteten är dels de spridningsberäkningar som har genomförts, dels mätdata från
närområdet. Spridningsberäkningarna baseras på utsläppta mängder och på meteorologisk statistik.
Då utsläppen av svaveldioxid ökar i omfattning i och med utbyggt alternativ har fokus legat på att
studera dess potentiella effekter på omgivande miljö.
Spridningsberäkningarna av svaveldioxidutsläppen från den planerade verksamheten visar att driften
i normalfallet ger låga haltbidrag till omgivande miljö. Även vid driftstörningar, då behovet uppstår
att genom fackling evakuera stora volymer av svavelinnehållande gaser i anläggningen, bidrar
raffinaderiet i normalfallet till förhållandevis låga haltbidrag till omgivningarna. Detta beror på att
avgaserna från facklingen får ett betydande plymlyft genom att de är mycket varma, vilket
åstadkommer en effektiv utspädning och spridning av utsläppet.
I det fall en driftstörning inträffar samtidigt som mycket ogynnsamma spridningsförhållanden
förekommer kan dock förhöjda halter, under relativt korta tidsperioder, uppstå.
Miljökvalitetsnormen anger att 100 µg/m3 som dygnsvärde inte får överskridas under mer än 7 dagar
per år, den så kallade ”98-percentilen”. De genomförda beräkningarna visar dock på betydligt lägre
halter från raffinaderiets utsläpp. Det maximala dygnsvärdet som beräknas kunna uppkomma har
uppskattats till 70 µg/m3 i ett område i havet väster om Preemraff i samband med ostliga vindar och
den mest allvarliga driftstörningen.
Miljökvalitetsnormen anger även att 200 µg/m3 som timmedelvärde inte får överskridas under mer
än 175 timmar per år. Nivåer på 100-200 µg/m3 beräknas bara kunna uppstå under enstaka 10minutersperioder vid den mest allvarliga driftstörningen och sämsta tänkbara vindförhållanden.
WHO anger en högsta rekommenderad SO2-halt på 500 µg/m3 som 10-minuters medelvärde för att
undvika påverkan på andningsvägarna hos känsliga individer. Uppskattade tiominutersmedelvärde
ligger långt under denna nivå. För att undvika skadlig långtidsexponering anger WHO ett högsta
rekommenderat riktvärde på 20 µg/m3 som dygnsmedelvärde. Vid driftstörning bedöms halterna
mestadels ligga långt under detta värde. Riktvärde för högsta dygnsmedelvärde är härlett ur
resultaten från epidemiologiska studier i andra miljöer än svensk bakgrundsluft3, och med en mer
kontinuerlig exponering av befolkningen för högre haltnivåer, med mer oxiderande förhållanden
samt högre partikelhalter i atmosfären (motsvarande ”urbana storstadsområden”). Det är därför

3

Svensk bakgrundsluft har låga halter av luftföroreningar.
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tveksamt om riktvärdet är tillämpligt för att värdera situationen i området kring Preemraff vid
tillfällen med driftstörningar.

Sammanfattande slutsats
Trots ett ökat utsläpp av svaveldioxid i utbyggt alternativ visar spridningsberäkningarna därmed att
inga överskridanden av varken miljökvalitetsnorm eller miljömål riskeras, inte heller bedöms
rekommenderade riktvärden för påverkan på människors hälsa riskeras.
Vad gäller kväveoxider, stoft, VOC och andra ämnen riskeras inga miljökvalitetsnormer överskridas
varken i nuläget, utbyggt alternativ eller i nollalternativ.

Förändringar i och med en reducerad ROCC-design
Som framgår av bilaga C innebär ett reducerat ROCC-utsläpp att totalutsläppen av svavel från
raffinaderiet nu uppskattas vara knappt 10 % lägre än den tidigare utsläppsmängd som har redovisats
till MMD.
I och med en mindre utsläppsökning jämfört med vad som tidigare har aviserats och i enlighet med
tidigare miljökonsekvensbedömning innebär en justerad ROCC-design att det blir en något större
marginal till de uppsatta miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålen för SO2. Inga
överskridanden förväntas ske, och påverkan på människors hälsa bedöms därmed fortsatt som ringa.
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5 Utsläpp till vatten och dess påverkan på recipienten
Bakgrund
En del överklaganden rör frågor kopplade till Preemraff Lysekils påverkan på vattenrecipienten Brofjorden
genom dess utsläpp till vatten. I detta avsnitt ges en summering av miljökonsekvensbedömningen i tidigare
inlämnat material. Dessutom görs en beskrivning av en kompletterande undersökning som har genomförts
under 2019 kring förekomsten av prioriterade och särskilt förorenande ämnen i vatten.
Utsläpp till vatten och dess påverkan på recipienten beskrivs i tidigare inlämnat underlag i:
MKB 2016-12-12: 4.2.2, 5.3, 7.6, 8.2
TB 2016-12-09: 4.2
Kompletteringar 2017-04-06: avsnitt 6 och 7
Bemötanden 2017-09-28: avsnitt 5
Kompletteringar 2018-10-05: hela bilagan

Raffinaderiets utsläpp av renat avloppsvatten mäts och analyseras kontinuerligt, och påverkan på
Brofjordens vattenmiljö (Preemraff Lysekils vattenrecipient) har studerats i ett flertal utredningar och
analyser under åren. De övergripande slutsatserna vad gäller raffinaderiets påverkan på Brofjordens
status är att effekterna på vattenkvalitet, bottenfauna, makrovegetation och fisk är och har varit små
och knappt mätbara. Syreförhållandena i vattenrecipienten är goda och makrovegetationen uppvisar
”god status”. Under hela den tid som raffinaderiet har funnits på plats har bottenfaunan i recipienten
inte uppvisat några negativa effekter som skulle kunna härledas till lokal toxicitet eller övergödning.
Den utökade produktionen förväntas enligt utförda analyser inte orsaka försämring av bottenfaunans
status. De ökade utsläppen av oljekolväten och närsalter i och med utbyggt raffinaderi bedöms vara
av begränsad omfattning, och de kommer inte att leda till förändringar av gällande kvalitetsfaktorer i
vattenrecipienten.
Enligt deldom 2018-11-09 ska Preem genomföra en rad prövotidsutredningar med avseende på sina
utsläpp till vatten. Som framgår av deldomen, samt i bilaga B, omfattar detta bland annat att utreda
möjliga utsläppsnivåer efter installation av optimering av styrsystem för förbättrad kvävereduktion
samt anläggning för reduktion av suspenderat material och totalfosfor. Preemraff ska även kartlägga
utsläppen av föroreningar via dag- och processavloppsvatten liksom att utreda åtgärdsmöjligheterna
för dessa inklusive karakterisering av avloppsvattnet. Även kartläggning med avseende på ekologisk
och kemisk status för berörda vattenförekomster med fokus på för verksamheten relevanta ämnen
och effekter.

Förekomst av prioriterade och särskilt förorenande ämnen i vatten
Med anledning av påpekande från klagande om att det beviskrav som mark- och miljödomstolen ger
uttryck för att ha använt inte står i överensstämmelse med gällande rätt, har ytterligare
undersökningar gjorts avseende berörda vattenförekomster. Undersökningarna syftar till att ge en
ytterligare belysning av förekomsten av förorenande ämnen vid nuvarande produktion och vid
framtida utökad produktion.
Fokus har legat på följande delområden:
•
•

Prioriterade ämnen i vatten och sediment
Särskilda förorenande ämnen i vatten
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•

Miljökonsekvenser av den utökade produktionen och betydelsen för miljöstatus och
miljökvalitetsnorm i vattenförekomsten Brofjorden och Yttre Brofjorden.

I sedan tidigare inlämnad miljökonsekvensbeskrivning (2016-12-08) och i kompletteringar (2017-0928) har specifika data på avloppsvatten och från recipienten presenterats och diskuterats. För att
ytterligare förtydliga och stärka de bedömningar och slutsatser som tidigare presenterats i ärendet
har kompletterade utredningar och analyser nu genomförts vilka redovisas nedan.

Kompletterande undersökningar av förekomsten av förorenande ämnen i
sediment och vatten
Sediment- och vattenprover har vid ett flertal tillfällen analyserats i Brofjorden och Yttre Brofjorden
med avseende på förorenande ämnen som potentiellt kan hänföras till verksamheten vid Preemraff
Lysekil.
Resultaten från de 14 stationer som undersökts i Brofjorden under perioden 1972-2000 med
avseende på sedimentkemi uppvisar ingen påtagligt avvikande förändring i tiden jämfört med
analysresultat från de 12 stationer längs Bohuskusten som regelbundet undersöks i Bohuskustens
Vattenvårdsförbunds regi. Undantaget är minskningen av polyaromatiska kolväten (PAH) och
totalkolväten (THC) som under perioden har varit större i Brofjorden jämfört med
Bohuskuststationerna. På basis av resultat från år 2000, dvs. före utbyggnaden av den nuvarande
reningsanläggningen, klassades Brofjorden som moderat påverkad vad avser dessa två
ämnesgrupper (Cato, 2006).
Som tidigare har redovisats togs 2016 sedimentprover på tre stationer utanför Preemraff Lysekil för
analys av metaller, tennorganiska föreningar, oljekolväten, BTEX och polyaromatiska kolväten (PAH).
Varje prov utgjordes av ett samlingsprov av tre prover från varje område. Provtagningsstationerna
framgår av figur 1 (Andersson m fl., 2016).

Figur 1. Provtagningsstationer för sediment 2016.

9

Vad gäller metaller förelåg ingen eller liten avvikelse jämfört med förindustriella sediment i samtliga
tre prover. Likt situationen vid de flesta hamnar uppvisade de tennorganiska föreningarna i form av
tributyltenn (TBT) och dibutyltenn (DBT), som används i båtbottenfärger på större fartyg, förhöjda
halter. Den högsta halten registrerades på mätstation 11 utanför produktkajen (47,8 µg/kg Ts TBT
och 10,6 µg/kg Ts DBT). Vid en undersökning 2011 längs Bohuskusten varierade halterna TBT mellan
1,9 µg/kg Ts och 580 µg/kg Ts. I Brofjorden uppmättes halten till 21 µg/kg Ts medan den högsta
halten, 580 µg/kg Ts, uppmättes i Byfjorden (Golder Associates, 2015).
Samtliga analyserade BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen, Xylen) och PAH:16 understeg
detektionsgränsen för analysen.
Bolaget har för avsikt att muddra och fördjupa i området innanför produktkajen för att kunna ta in
stora pråmar. Muddermassorna planerar man att deponera på land. Av ovan nämnda analyser
framgår att halterna miljöfarliga ämnen med god marginal understiger Naturvårdverkets generella
riktvärden för förorenad mark vad gäller känslig markanvändning varför massorna bör kunna
deponeras inom Preems industriområde om försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra spridning
av TBT och DBT.
Jämför man halterna med riktvärden för förorenad mark ligger de med god marginal under de värden
som gäller för känslig markanvändning (KM) där de generella riktvärdena för TBT och DBT uppgår till
150 respektive 1 500 µg/kg Ts.
Halterna av samtliga oljekolväten var låga och underskred på motsvarande sätt halterna för känslig
markanvändning (KM).
I en rapport från COWI har förorenande ämnen analyserats i sediment på sju stationer under 2018 i
en gradient från Brofjorden till Yttre Brofjorden (COWI, 2019). Man konstaterar att jämfört med
tidigare undersökningar har halten totalkol och organiskt kol minskat jämfört med 2006 och 2011
vilket även gäller för halten av fosfor respektive kväve.
Vad gäller metaller varierar halterna med få undantag mellan klass 1 (ingen/obetydlig avvikelse) och
klass 2 (liten avvikelse).
Uppmätta halter av totalkolväten visade att fraktionen >C10-C40 samt >C16-C35 dominerar på de
flesta stationerna. Halterna är dock låga bortsett från stationen i Hamrevik där halterna var påtagligt
förhöjda. I Hamrevik sker utsläppen av det renade processavkoppsvattnet i en liten grund vik och
innan reningsverket byggdes om 2004 skedde betydande utsläpp av kolväten.
Halterna BTEX var låga och har legat under detektionsgränsen sedan år 2000. Summa 16 PAH ligger i
klass 2 (låg halt) förutom på en station i inre delen av Brofjorden som ligger i klass 3 (medelhög halt).
Summa 7 PCB ligger under detektionsgränsen vid samtliga stationer i Brofjorden medan tre stationer
i Yttre Brofjorden uppvisar högre halter och halterna på dessa stationer var även högre än vid
tidigare undersökningar 1995-2011.
Halten dioxinlika PCB låg under detektionsgränsen på de flesta stationerna liksom dioxiner och
furaner. Uppmätta halter av HCB (hexaklorbensen) låg under detektionsgränsen på stationerna i
Brofjorden men var något högre på stationerna i Yttre Brofjorden där halten motsvarar klass 3
(medelhög halt). Halterna tennorganiska föreningar TBT, DBT och MBT var förhöjda på samtliga
stationer och DBT låg i klass 4 (hög halt) på flertalet stationer.
För att ytterligare belysa eventuell förekomst av förorenande ämnen togs samlingsprov på utgående
renat processavloppsvatten i provpunkten V8 efter kemisk och biologisk rening och sedimentation.
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Prover togs vid 4 tillfällen under två dygn den 7-8 januari 2019. Således bestod proverna enbart av
renat processavloppsvatten före inblandning av dagvatten och före oxidationsdammen.
Det renade avloppsvattnet analyserades med avseende på ämnen som enligt vattendirektivet
betecknas som prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen. Proverna analyserades av ALS
Scandinavia AB enligt kombinationspaketen som benämns WFD-PRIO och WDF-SFÄ. Resultaten har
sammanställts i en rapport från Toxicon AB (2019, Bilaga D1).
Vid utvärderingen av resultaten har halterna ställts i relation till gränsvärdet/bedömningsgrunden för
respektive ämne. Gränsvärdena för prioriterade ämnen ligger till grund för klassning av kemisk
ytvattenstatus och särskilda förorenande ämnen är en del av klassningen av ekologisk status.
Flertalet analyserade ämnen kunde inte detekteras i det renade processavloppsvattnet. Bland de
prioriterade ämnena översteg PFOS gränsvärdet som årsmedelvärde för kemisk ytvattenstatus.
Benso(ghi)perylen överskred gränsvärdet för maximal tillåten halt för kemisk ytvattenstatus.
PFOS har använts i flera decennier som impregneringsmedel i textilier, rengöringsmedel, brandskum
m m och är den grupp av syntetiska ämnen som har störst spridning i miljön. Benso(ghi)perylen
tillhör gruppen polyaromatiska kolväten (PAH) som bildas vid ofullständig förbränning i tex
koksugnsverk, motorfordon, vedeldning mm. Vid utsläpp till vatten föreligger benso(ghi)perylen
huvudsakligen bundet till partiklar.
Bland de särskilda förorenande ämnena översteg fyra ämnen, arsenik, zink, uran och
ammoniumkväve, gränsvärdet som årsmedelvärde men inte maxvärdet med undantag för arsenik.
För arsenik uppmättes halten till 3,89 µg/l medan gränsvärdet som årsmedelvärde och maxvärde har
bestämts till 0,55 µg/l respektive 1,1 µg/l. Bolaget har analyserat arsenik under 2018 på 11 prover
varvid medelhalten uppgick till 1,5 µg/l d v s mindre än hälften jämfört med analysen 2019.
Jämfört med halterna som årsmedelvärde översteg således fem av ämnena i processavloppsvattnet
gränsvärdet med 5-10 gånger medan benso(ghi)perylen översteg maxhalten med ca 10 gånger.
Som tidigare nämnts är halterna av PRIO-ämnen och SFÄ-ämnen analyserade på kemiskt och
biologiskt renat avloppsvatten medan ovan relaterade gränsvärden/bedömningsgrunder avser
resulterande halter i recipienten Brofjorden. Från den befintliga reningsanläggningen leds det
renade avloppsvattnet till en oxidationsdamm dit även dagvatten leds innan det släpps ut i
Brofjorden. Vattnet renas och späds därför ut ytterligare innan det når Brofjorden.
2018 leddes i genomsnitt 200 m3 renat processavloppsvatten och 110 m3 dagvatten per timme till
oxidationsdammen och vidare ut i Hamreviken och Brofjorden. Översiktliga beräkningar visar att
utspädningen uppgår till ca 20 gånger då vattnet når Brofjorden. För de ämnen där överskridande av
gränsvärden/bedömningsgrunder sker sjunker halterna mer än 10 gånger varför någon risk för
överskridanden inte föreligger i vattenförekomsten Brofjorden.
Efter utbyggnad av raffinaderiet kommer ett helt nytt parallellt reningssteg att byggas ut omfattande
flotation, biosteg och sedimentation. Därefter kommer ett nytt polersteg att installeras bestående
av:
•
•
•

Koaguleringstank med mixer
Blandningstank där mikrosand tillsätts
Sedimentationstank med lamellseparator

Polersteget kommer att reducera halterna ytterligare. Dessutom kommer en avloppstub att dras ut i
Brofjorden 250-300 m från Hamreviken.
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Bolaget har låtit SMHI genomföra en utredning för att beskriva spridningen och utspädningen av
avloppsvattnet med hjälp av en hydrodynamisk modell som medger beräkning av resulterande halter
i recipienten Brofjorden (SMHI 2017).
Idag leds avloppsvattnet ut i Hamreviken i norra delen av industriområdet. Bolaget har i ansökan
åtagit sig att bygga en 250-300 m lång avloppstub med en yttre diffusordel. Utredningen av den
framtida situationen visar att det sker en snabb initialutspädning eller primärutspädning av
avloppsvattnet då det stiger till ytan/inlagringsdjupet beroende på temperatur- och
salthaltsskiktningen. Om vattenmassan är oskiktad sker spridning och effektiv utspädning av
avloppsvattnet från diffusorn ända upp till ytan. Vid de tillfällen vattenmassan är skiktad inlagras
avloppsvattnet under språngskiktet och den primära utspädningen blir något sämre. Vid sådana
situationer breder plymen ut sig i ett några meter tjockt skikt vid inlagringsdjupet. Endast
undantagsvis når plymen botten.
Efter att en ny avloppstub byggs och dras ut i Brofjorden 250-300 m där utsläppspunkten kommer att
ske på 10- 20 m djup, blir den initiala utspädningen enligt SMHI:s beräkningar ca 10 ggr och på några
hundra meters avstånd ca 30 ggr. Tillsammans med att polersteget installeras skapas därmed god
marginal för att halterna av de fyra ämnen som idag uppvisar något förhöjda halter i renat
avloppsvatten inte kommer överskrida gränsvärdena/bedömningsgrunderna. Risken för att några
effekter ska uppträda i närområdet till diffusordelen på avloppstuben bedöms, baserat på detta, som
obefintlig.
Med hänsyn till den stora vattenomsättningen i området och genom att utsläppspunkten kommer att
ske på ca 10-20 meters djup kommer avloppsvattnet spridning och utspädning att förbättras
ytterligare.
Den största medeltransporten av vatten som uppmätts in och ut ur Brofjorden var 2 800 m3/s.
Medeltransporten under sommaren har beräknats till ca 500 m3/s. I samband med svaga vindar
överstiger sällan medeltransporten 250 m3/s (SMHI 1974).
Bland de enligt EU:s direktiv prioriterade ämnena underskrids idag de s k EQS-värdena
(Environmental Quality Standards) för samtliga ämnen i recipienten Brofjorden och kommer att
underskridas ytterligare då en ny avloppstub anläggs. EQS-värdena grundas på ekotoxikologiska data
och nivån är satt för att skydda vattenlevande organismer för negativa effekter.

Slutsatser utifrån kompletterande undersökningar
•

•
•

•
•

Vid undersökningar av sedimenten 1972-2000 i Brofjorden och Yttre Brofjorden klassades
recipienten som moderat påverkad vad gäller polyaromatiska kolväten (PAH) och
totalkolväten (THC). Halterna uppvisade under perioden en större minskning jämfört med 12
stationer längs med Bohuskusten som regelbundet provtas.
2016 togs sedimentprover på tre stationer utanför Preemraff för analys av metaller,
tennorganiska föreningar, oljekolväten, BTEX och polyaromatiska kolväten (PAH).
Vad gäller metaller förelåg ingen eller liten avvikelse jämfört med förindustriella sediment.
De tennorganiska föreningarna i form av tributyltenn (TBT) och dibutyltenn (DBT) uppvisade
förhöjning till följd av kontaminering från fartyg.
Samtliga analyserade BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen, Xylen) och PAH:16 understeg
detektionsgränsen.
Renat avloppsvatten analyserades under 2019 med avseende på ämnen som enligt
vattendirektivet betecknas som prioriterade ämnen (PRIO-ämnen) och särskilda förorenande
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•
•

•
•

•

•

ämnen SFÄ. Här ska man ha i åtanke att gällande gränsvärden/bedömningsgrunder gäller
halter i recipientvatten och inte avloppsvatten.
Flertalet analyserade ämnen kunde inte detekteras i det renade processavloppsvattnet.
Bland de prioriterade ämnena i avloppsvattnet översteg PFOS och benso(ghi)perylen
gränsvärdet som årsmedelvärde respektive gränsvärdet för maximalt tillåten halt för
recipientvatten (dvs. inte avloppsvatten).
Bland de särskilda förorenande ämnena översteg arsenik, zink, uran och ammoniumkväve
gränsvärdet som årsmedelvärde men inte maxvärdet för recipientvatten.
Plymsscenarier framtagna med SMHI:s hydrodynamiska modell, visar att utspädningen
initialt kommer att uppgå till ca 10 gånger och 25-30 gånger några hundra meter från
diffusorn.
Efter att en ny avloppstub byggs och dras ut i Brofjorden 250-300 m samtidigt som ett
polersteg installeras, finns det god marginal för att halterna av de fyra ämnen som uppvisar
något förhöjda halter i renat avloppsvatten inte ska överskrida
gränsvärdena/bedömningsgrunderna och MKN i recipienten. Således är risken obefintlig för
att några effekter ska uppträda i Brofjorden i närområdet till diffusordelen på avloppstuben.
De prioriterade ämnena och särskilda förorenande ämnen i det renade avloppsvattnet
resulterar således inte i att den ekologiska statusen och den kemiska ytvattenstatusen eller
att någon miljökvalitetsnorm (MKN) riskerar att påverkas negativt, vare sig vid nuvarande
produktion eller efter utökad produktion.

Sammanfattande slutsats
De övergripande slutsatserna vad gäller Preemraff Lysekils påverkan på Brofjordens status genom
dess utsläpp till vatten är att effekterna på vattenkvalitet, bottenfauna, makrovegetation och fisk är
och har varit små och knappt mätbara. Den utökade produktionen förväntas enligt utförda analyser
inte orsaka försämring av bottenfaunans status och kommer inte heller att leda till förändringar av
gällande kvalitetsfaktorer i vattenrecipienten.
Utifrån de analyser som genomförts under 2019 av prioriterade ämnena och särskilda förorenande
ämnen framgår att utsläppen från raffinaderiet riskerar varken den ekologiska eller kemiska
ytvattenstatusen i recipienten.
Den sökta verksamheten bedöms därmed inte innebära någon försämring av vattenförekomsternas
status och inte heller något äventyrande vad gäller att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer, vare
sig vid nuvarande produktion eller efter utökad produktion.

Förändringar i och med en reducerad ROCC-design
Då en reducerad ROCC-design innebär ett något mindre flöde av avloppsvatten, vilket beskrivs i
avsnitt 4.2 i bilaga B, beräknas ingen förändrad påtaglig effekt ske vad gäller utgående
koncentrationer i det renade processavloppsvattnet. Ett minskat avloppsvattenflöde bör visserligen
medföra ett minskat årsutsläpp av förorenande ämnen, men skillnaderna är små jämfört med vad
som tidigare har beräknats. Någon betydande skillnad jämfört med tidigare konsekvensbedömning
kan ej förväntas.
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Bedömningen är att raffinaderiets påverkan på recipienten är ringa och att någon försämring av
Brofjordens status inte riskerar ske i och med ett reducerat ROCC. Raffinaderiets påverkan äventyrar
inte heller uppnående av miljökvalitetsnormerna i vattenförekomsten.
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6 Recipientens status och påverkan från utsläpp till vatten från
Preemraff Lysekil
Bakgrund
En del överklaganden rör frågor kopplade till recipienten Brofjordens status. Därav görs här en summering av
tidigare inlämnat material gällande statusklassningen av olika kvalitetsfaktorer samt hur verksamheten
bedöms påverka dessa.
Recipientens status och påverkan från utsläpp till vatten från Preemraff Lysekil beskrivs i tidigare inlämnat
underlag i:
MKB 2016-12-12: 6.3, 6.4, 7.6, 8.2
Kompletteringar 2017-04-11: 7.1, 7.2
Kompletteringar 2018-10-05: hela bilagan

En sammanställning av enskilda kvalitetsfaktorer redovisas nedan för vattenförekomsterna
Brofjorden och Yttre Brofjorden vad gäller biologiska kvalitetsfaktorer (Tabell 1 och Tabell 2).
Förutom statusklassningen i VISS görs även en statusklassning enligt senare års recipientkontroller
samt en bedömning av statusen efter utbyggnaden av raffinaderiet. Preemraff Lysekil har inför
ansökan tagit fram ett omfattande underlag avseende avloppsvattnets toxicitet, bottenfauna,
makrovegetation, sediment m.m. vilket ger stöd för delvis andra statusklassningar än de som VISS
presenterar.

Tabell 1 Statusklassning av ekologisk status, biologiska kvalitetsfaktorer, för Brofjorden enligt Vattenmyndigheten (VM)
respektive recipientkontrollen samt bedömning efter utbyggnad av Preemraff.

Vattenförekomst:
Brofjorden SE 582150-112530
Typ av klassning:

Fastställd alt
arbetsmaterial
VM

Bedömning
recipientkontroll

Tidpunkt:

2009-2017

2013-2016

Bedömning
efter åtgärder

Bedömning
efter åtgärder

Status
God

Status

Status

Uppfylls ”icke
försämringskravet”?

Ekologisk status
biologiska
kvalitetsfaktorer

Måttlig

Måttlig-god

Måttlig- god

Ja

Växtplankton

Hög

Hög

Hög

Ja

Makroalger

God

God

God

Ja

Bottenfauna

Måttlig

Måttlig-god

Måttlig-god

Ja

Miljökvalitetsnorm
2027
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Tabell 2 Statusklassning av ekologisk status, biologiska kvalitetsfaktorer, för Yttre Brofjorden enligt Vattenmyndigheten
(VM) respektive recipientkontrollen samt bedömning efter utbyggnad av Preemraff.

Vattenförekomst:
Yttre Brofjorden SE 582000-112350
Typ av klassning:

Fastställd alt
arbetsmateria
l VM

Bedömning
recipientkontroll

Tidpunkt:

2009-2017

2013-2016

Bedömning
efter åtgärder

Bedömning
efter åtgärder

Status
God

Status

Status

Uppfylls ”icke
försämringskravet”?

Måttlig

Måttlig-god

Måttlig- god

Ja

Växtplankton

Hög

Hög

Hög

Ja

Makroalger

Ej klassad

God

God

Ja

Bottenfauna

Måttlig

Måttlig-god

Måttlig-god

Ja

Miljökvalitetsnorm
2027
Ekologisk status
biologiska
kvalitetsfaktorer

I Tabell 3 och Tabell 4 presenteras, på motsvarande sätt som för de ekologiska kvalitetsfaktorerna,
statusen för fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorer.
Tabell 3 Statusklassning av ekologisk status, fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorer, för Brofjorden enligt Vattenmyndigheten
(VM) respektive recipientkontrollen samt bedömning efter utbyggnad av Preemraff.

Vattenförekomst:
Brofjorden SE 582150-112530
Typ av klassning:
Fastställd alt
arbetsmateria
l
VM
Datum:
2009-2017

Allm. förh. fys-kem
Syrgasförhållanden
Ljusförhållanden
Näringsämnen

Status
Måttlig
Hög
Måttlig
Måttlig

Bedömning
recipientkontro
ll

Bedömning efter
åtgärder

Bedömning
efter åtgärder

God
Hög
God
God

Uppfylls ”icke
försämringskravet”?
Ja
Ja
Ja
Ja

2013-2015

Status
God
Hög
God
God
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Tabell 4 Statusklassning av ekologisk status, fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorer, för Yttre Brofjorden enligt
Vattenmyndigheten (VM) respektive recipientkontrollen samt bedömning efter utbyggnad av Preemraff.

Vattenförekomst:
Yttre Brofjorden SE 582000-112350
Typ av klassning:
Fastställd alt
arbetsmateria
l
VM
Datum:
2009-2017

Allm. förh. fys-kem
Syrgasförhållanden
Ljusförhållanden
Näringsämnen

Status
God
Hög
God
God

Bedömning
recipientkontro
ll

Bedömning efter
åtgärder

Bedömning
efter åtgärder

God
Hög
God
God

Uppfylls ”icke
försämringskravet”?
Ja
Ja
Ja
Ja

2013-2015

Status
God
Hög
God
God

De vattenförekomster som berörs av utsläppen från Preemraff, Brofjorden och Yttre Brofjorden är
välventilerade vattenområden med starka strömmar. Anläggande av en ny utsläppskonstruktion med
en tub ut i Brofjorden kommer att resultera i en snabb initial utspädning. De relativt små utsläppen
och den goda utspädningen visar att det inte föreligger någon risk för försämring av någon
kvalitetsfaktor i de aktuella vattenförekomsterna eller att MKN överskrids. De omfattande data som
tagits fram före och efter att raffinaderiet togs i drift 1975 har visat att någon påverkan inte
förekommit i Brofjorden på vattenkvaliteten, bottenfaunan eller makrovegetationen bortsett från en
viss lokal gödningseffekt i Hamreviken och kring fundamenten i hamnområdena till följd av
nedfallande musslor m.m. Det finns således utrymme och marginal innan någon kvalitetsfaktor och
miljökvalitetsnorm påverkas.
I samband med inlämnande av komplettering 2018-10-15 gjordes en ytterligare utförlig redovisning
av Preemraffs påverkan på recipientens status utifrån Mark- och miljödomstolens föreläggande om
kompletteringar. Kompletteringskraven omfattade ansökt verksamhets påverkan på
miljökvalitetsnormen Ekologisk status med avseende på kvalitetsfaktorn särskilda förorenande
ämnen samt miljökvalitetsnormen Kemisk ytvattenstatus.
Den samlade bedömningen som gjordes i linje med det som redan har anförts i ärendet nämligen
den att Preemraff Lysekil inte riskerar att påverka klassningen God Kemisk Ytvattenstatus. De i VISS
anförda undantagen för kvicksilver och bromerad difenyleter som gäller i vattenförekomsterna är ett
generellt undantag som gäller för alla vattenförekomster i Sverige, och dessa ämnen har ingen
koppling till Preemraff Lysekils verksamhet.
Med anledning av den i överklagandena framförda synpunkten genomfördes även ytterligare
analyser av halterna i Preemraffs processavloppsvatten av ett antal särskilt förorenande ämnen (SFÄ)
i form av metaller och organiska ämnen. Bland dessa finns gränsvärden för metallerna krom, zink och
koppar. Gränsvärdena ligger på 3 respektive 8 ug/l för krom och zink, medan något gränsvärde inte
anges för koppar. De uppmätta halterna i det orenade processavloppsvattnet uppgick för krom till
<0,5 ug/l och för zink <10 ug/l. Halterna ligger således redan i avloppsvattnet under eller nära
gränsvärdet, vilket visar att bidraget till totalhalterna i recipienten är försumbart.
I kapitel 5 ovan redovisas ytterligare genomförda analyser från våren 2019.
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Sammanfattande slutsats
Sammanfattningsvis kvarstår därmed den tidigare gjorda bedömningen av ansökts verksamhets
påverkan på recipienten (avsnitt 7.2 i Komplettering 2017-04-06):
”Vad gäller frågan om vilket utrymme enligt MKN som finns att öka utsläppen till vatten vid en
utbyggnad kan bland annat belysas genom att blicka tillbaka på recipientsituationen 1995-2004, då
utsläppen var högre än under senare år och även högre än de bedömda framtida utsläppen efter
utbyggnad. Under perioden 1995-2004 fanns inte någon modell för klassning av de ovan redovisade
kvalitetsfaktorerna, men utifrån de undersökningar som genomfördes, vilka var mer omfattande än
under senare år, kan man dock göra en relativt säker bedömning av miljöstatusen.
De vattenförekomster som berörs av utsläppen från Preemraff, Brofjorden och Yttre Brofjorden är
välventilerade vattenområden med starka strömmar. Anläggande av en ny utsläppskonstruktion med
en tub ut i Brofjorden kommer att resultera i en snabb initial utspädning. De relativt små utsläppen
och den goda utspädningen visar att det inte föreligger någon risk för försämring av någon
kvalitetsfaktor i de aktuella vattenförekomsterna eller att MKN överskrids. De omfattande data som
tagits fram före och efter att raffinaderiet togs i drift 1975 har visat att någon påverkan inte
förekommit i Brofjorden på vattenkvaliteten, bottenfaunan eller makrovegetationen bortsett från en
viss lokal gödningseffekt i Hamreviken och kring fundamenten i hamnområdena till följd av
nedfallande musslor m.m. Det finns således utrymme och marginal innan någon kvalitetsfaktor och
MKN påverkas.”

Förändringar i och med en reducerad ROCC-design
Som framgår av kapitel 5 samt bilaga C och övrigt inlämnat underlag är bedömningen att
raffinaderiets påverkan på recipienten är ringa och att någon försämring av Brofjordens status inte
riskerar ske i och med ett reducerat ROCC. Raffinaderiets påverkan äventyrar inte heller uppnående
av miljökvalitetsnormerna i vattenförekomsten.
Någon skillnad bedöms inte föreligga i och med reducerad ROCC-design, se vidare kapitel 5.
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7 Studier av cancerförekomst i området kring Preemraff
Lysekil
Bakgrund
En del överklaganden rör frågor kopplade till förekomsten av cancer i området kring Preemraff Lysekil och dess
möjliga koppling till Preems verksamhet. I detta kapitel görs en summering av kunskapsläget.
Studier av cancerförekomst i området kring raffinaderiet beskrivs i tidigare inlämnat underlag i:
MKB 2016-12-12: avsnitt 7.7

I samband med de olika raffineringsprocesserna vid Preemraff Lysekil emitteras kolväten av olika
slag. Huvuddelen av dessa utgörs av relativt icke-reaktiva alkankolväten, som inte är skadliga på
något betydande sätt vare sig för miljön eller för människors hälsa. För de mer reaktiva ämnen som
emitteras, som alkener (eten, propen m.fl.) samt aromatiska kolväten som bensen, finns i många fall
uppsatta miljökvalitetsnormer, miljömål och lågrisknivåer i syfte att skydda människors hälsa.
Under olika mätkampanjer i närområdet mellan 2002 och 2008 har några av de ämnen som
emitteras från raffinaderiet och som bedöms som potentiellt cancerogena mätts. Resultaten av dessa
mätningar beskrivs bland annat i MKB 2016-12-12 avsnitt 7.4.3. Inget av de ämnen som studerats har
visat sig förekomma i halter som överskrider uppsatta och kända risknivåer utifrån ett
hälsoperspektiv. Utifrån mätdatan har man således inte kunnat uttyda att utsläppen av dessa ämnen
skulle ha någon betydande negativ hälsopåverkan.
I samband med en tidigare utbyggnad genomförde Preemraff Lysekil, i syfte att just undersöka dessa
förhållanden, en studie av cancerförekomst hos boende i raffinaderiets närområde i jämförelse med
andra områden i Västra Götaland. Den första studien, vilken beskrivs i MKB 2016-12-12 avsnitt 7.7,
rörde cancerfall under perioden 1974-1998, dvs. tiden från det att raffinaderiet byggdes och framåt.
Studien, som utfördes av Institutionen för Omgivningshygien (Rylander & Holmberg, 2001), visade att
det totala antalet cancerfall i området under denna period ökade något. Ökningen tillskrevs en ökad
andel äldre personer i befolkningen. För cancersjukdomarna leukemi och lungcancer kunde dock inte
noteras några ansamlingar eller avvikelser med jämförelseområdet. Slutsatsen som gjordes i studien
var att någon ökad cancerrisk inte kunde ses bland befolkningen bosatt i närområdet till
raffinaderiet.
Efter denna studie genomfördes en uppdatering som inkluderade perioden fram till 2004, nu av
Västra Götalands Miljömedicinska centrum (Barregård m.fl., 2006). Studien visade att under
tioårsperioden 1995-2004 inträffade ett antal fall av leukemi i närområdet, fler än vad som kunde
förväntas. Som en följd av detta inleddes under 2007-2008 omfattande mätningar i området samt en
rad andra studier. Ett antal olika faktorer studerades för att hitta en möjlig orsak till cancerfallen,
varav en orsak bedömdes kunna vara bensen i luft. Tidigare forskning har visat på sambandet mellan
bensen (som är ett cancerogent ämne) och fall av leukemi (se faktaruta). Bensen emitteras vid
raffinaderiet men är inte i lika hög grad ett raffinaderispecifikt ämne då det har en rad olika större
och mindre utsläppskällor i samhället som biltrafik, vedeldning, avgaser från bensindrivna småbåtar
(särskilt med tvåtaktsmotorer) m.m. Utöver bensen finns det dock andra, mer raffinaderispecifika
ämnen, som släpps ut vid raffinaderiet som 1,3-butadien, eten och propen.
En genomgång av befintliga haltdata i området gjordes som visade att bensenhalten i Lyse och
Brastad församlingar var låg och klart lägre än förekommande halter i större städer. Utifrån detta
borde det inte föreligga någon förhöjd risk för leukemi i området. Fortsatta utredningar gjordes dock,
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bland annat en omfattande mätkampanj i området under ett års tid samt undersökningar av
raffinaderianställda. Då ingen förklaring till fallen i området kring Preemraff Lysekil utifrån dessa
fortsatta utredningar kunnat finnas beslutade man att följa upp utvecklingen av kommande år, vilket
har gjorts sedan dess. Slutsatsen Miljömedicinskt centrum vid Västra Götalandsregionen har dragit av
alla utredningar är att anhopningen av leukemifallen mest sannolikt handlade om en slumpvis
förhöjd frekvens av sjukdomsfall, även om man inte helt kunde utesluta att det fanns någon faktor
relaterad till historiska utsläpp från Preemraff Lysekil som bidragit. Senare års uppföljningar, både i
området och hos anställda, har inte förändrat denna slutsats.
Lars Barregård, överläkare och seniorprofessor vid Göteborgs universitet, och en av de som genom
åren genomfört utredningarna om cancerrisken i området runt Preemraff Lysekil, gjorde senast i
november 20184 bedömningen att man utifrån den forskning som har gjorts inte kan säga att
utsläppen från Preemraff Lysekil orsakar leukemi. Hans och hans kollegors bedömning är att det
fanns en ökning av leukemi i början av 2000-talet som mest sannolikt handlar om en slumpmässig
ökning. Ökningen kan enligt Barregård förklaras med att det är små områden med förhållandevis ett
litet antal personer. I dessa fall kan cancerfall skilja mycket från år till år. Därför har man mätt under
längre perioder om tio år, men inte heller då kan man se en ökning av cancerfallen. Barregård
konstaterar att leukemiförekomsten nära Preem ligger nära det förväntade antalet samt att de
ytterligare mätningar som har gjorts i närområdet visar på mycket låga bensenhalter.

Fördjupning om studier gällande cancerförekomst
Kunskapen om storleken på risken att drabbas av cancer från exponering av bensen baseras
framförallt på en av höggradig bensenexponering i den s.k. Pliofilmkohorten som utgjordes av en
grupp på 1700 arbetare som tillverkade gummifilm i USA (se referenser i Nilsson m.fl., 2013). Data
från denna kohort har använts av bl.a. EPA i USA och Naturvårdsverket i Sverige för att uppskatta
risken för allmänbefolkningen med låggradig exponering för bensen från motoravgaser och annan
förbränning av organiskt material (som t.ex. cigarettrök och vedrök).
På västkusten ligger fyra av Sveriges fem raffinaderier där dryga tusen personer arbetar. En studie
från 1997 visade att risken för att drabbas av leukemi var högre bland operatörer på raffinaderierna
än för befolkningen i övrigt. Ett antal studier har gjorts gällande exponering för cancerframkallande
ämnen hos befolkningen från raffinaderier och petrokemisk industri genom åren inom ramen för
Göteborgs universitet och Sahlgrenska akademin. En studie5 undersökte cancersjukligheten hos
anställda vid Göteborgs och Bohusläns största oljeraffinaderier (Nilsson m.fl. (2013). Enligt studien
har anställda haft en ökad risk att drabbas av leukemi och lungsäckscancer, med 10 konstaterade fall
av leukemi mot statistiskt förväntade 4 och en ökad risk för cancer i lungsäck och bukhinna med 4 fall
mot ca 1 förväntat fall. Ökningen av leukemi har enligt forskarna sannolikt orsakats av exponering för
bensen. De drar dock slutsatsen att de som har börjat arbeta vid raffinaderierna under senare år inte
bör ha någon ökad risk för leukemi, då det bland de som har anställts efter 1975 samt efter 1991
uppvisas färre cancerfall. Författarna bedömer det som osannolikt att det finns någon risk för de som
blivit anställda under de senaste åren. Det beror på att mätningar av bensenhalten som gjorts mellan
2009 och 2011 visar att halterna är väldigt låga. Enligt Barregård visar preliminära resultat av

4

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=7101073
https://sahlgrenska.gu.se/forskning/aktuellt/nyhet//ny-studie-om-cancerrisk-hos-anstallda-vidoljeraffinaderier.cid1183112
https://da.se/2013/09/cancerrisken-vid-raffinaderier-inte-langre-lika-hog/
5
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mätningarna att halterna av bensen på raffinaderierna uppgår till en hundradel av det tillåtna
gränsvärdet.
Vad gäller förekomsten av lungsäckscancer kopplas den till exponering för asbest. Enligt studien var
förekomsten av andra typer av cancer än leukemi och lungsäckscancer inte förhöjd hos
raffinaderianställda.
En studie av Åkerström m.fl. (2014), hade som syfte att ta reda på den genomsnittliga personliga
exponeringen för bensen och 1,3-butadien som raffinaderipersonal utsätts för. Nästan 700
personburna mätningar genomfördes på tre olika företag under sju olika mätkampanjer med passiva
provtagare som validerats för mätningar i denna arbetsmiljö. Vid exponeringsmätningarna som
utfördes vid revisionsstopp och vid arbete i hamnen valdes arbetsmoment där man förväntades sig
förhöjda halter av ämnena, s.k. worst-case-prover. Resultatet speglar därför de utvalda
arbetsmomenten och inte personalens genomsnittliga exponering. Resultaten visade på
genomsnittligt låga halter av bensen (1 % av nivågränsvärdet på 1 500 µg/m3) och 1,3-butadien (0,5
% av nivågränsvärdet på 1 000 µg/m3) vid normal drift. Under revisionsstopp på raffinaderier samt
vid hantering av petroleumprodukter i hamnen förekom högre exponering för bensen med
genomsnittshalter på mellan 100 och 1 000 µg/m3 för de undersökta grupperna (dock lägre än
nivågränsvärdet). Studiens resultat visade sammanfattningsvis att exponeringen normalt är låggradig
för personer som arbetar inom den svenska raffinaderiindustrin idag och att risken att insjukna i
leukemi som en följd av arbetsmiljön bedöms som liten.
Axelsson m.fl. (2008) har undersökt förekomsten av cancer i Stenungsund under perioden 19742005. Resultatet av studien visade att det totala antalet cancerfall i Stenungsunds tätort hade normal
förekomst (med 1208 fall jämfört med 1181 som förväntat antal, vilket innebär en kvot mellan
observerat och förväntat SIR på 1,02). För leukemi och lymfom (de tumörformer som påvisats hos
arbetare som har varit utsatta för höga halter av bensen) samt cancer i hjärnan låg kvoten under 1,
dvs. något lägre fall än förväntat. Lungcancer och levercancer var istället något vanligt
förekommande, med en SIR-kvot på 1,37 respektive 1,50. Enligt Axelsson m.fl. bedöms ökningen av
lungcancer hos kvinnor samt levercancer sannolikt inte ha orsakats av utsläpp från industrin. Genom
att titta på haltbidragen av cancerframkallande ämnen i Stenungsunds tätort kan man räkna ut den
teoretiska risken för cancerfall i området. Utifrån de skattade haltbidragen visade en beräkning av
vad man teoretiskt förväntar sig mindre än ett extra cancerfall under en 30-årsperiod i området.
Axelsson m.fl. bedömde utifrån detta att det inte finns någon överrisk för cancer i Stenungssund, och
därmed ingen anledning att misstänka exponering för ämnen i luften som härstammar från de
petrokemiska industrierna.

Sammanfattande slutsats
Slutsatsen Miljömedicinskt centrum vid Västra Götalandsregionen har dragit av alla genom åren
utförda utredningar gällande förekomst av cancer i närområdet till Preemraff Lysekil är att
anhopningen av leukemifallen mest sannolikt handlade om en slumpvis förhöjd frekvens av
sjukdomsfall. Senare års uppföljningar, både i området och hos anställda, har inte förändrat denna
slutsats.
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Förändringar i och med en reducerad ROCC-design
Som framgår av tidigare inlämnat underlag förväntas inte någon ökad risk för cancerförekomst med
anledning av planerad utbyggnad i och med ROCC.
De tidigare redovisade tillkommande utsläppen av VOC från ROCC:s lagertankar är mycket små. Som
beskrivs i bilaga C beräknas den reviderade projektplanen inte medföra några märkbara förändringar
av raffinaderiets VOC-utsläpp i och med justerad ROCC-design. Utsläppen förväntas dock bli något
lägre än vad som troligtvis skulle blivit resultatet av ursprunglig ROCC-design. Preems målsättning är
dessutom att minska utsläppen till betydligt lägre nivåer.
I utbyggt alternativ bedöms en lägre andel av det totala utsläppet av flyktiga organiska kolväten att
utgöras av bensen jämfört med situationen idag. Skälet är dels att den framtida produktmixen
innebär mindre andel bensin och mer diesel, dels att mindre bensen kan bildas i processen eftersom
bensen hydreras vid närvaro av katalysator och vätgas. Utsläppen från de nya processanläggningarna
uppskattas vara lågt eller mycket lågt.
Några överskridanden av uppsatta miljökvalitetsnormer eller andra bedömningsgrunder förväntas
inte ske. Den sedan tidigare gjorda miljöbedömningen av effekterna av VOC-utsläppen står fast, dvs.
att raffinaderiets påverkan på miljö och människor är ringa utifrån dagens kunskaper.
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8 Preems produktion av MK1-diesel
Bakgrund
En del överklaganden rör frågor kopplade till förekomsten av cancer och dess möjliga koppling till Preemraff
Lysekils verksamhet.
I detta sammanhang önskar Preem lyfta företagets produktion av MK1-diesel, en produkt med lägre emissioner
av mutagena och cancerframkallande effekter.

Preem blev 1994 först i Sverige med att tillverka MK1-diesel6 och är fortfarande den största
tillverkaren av de totalt fem raffinaderier i Europa som tillverkar MK1.
På uppdrag av regeringen har Trafikverket (2010) i en analys belyst skillnaderna i hälso- och
miljöpåverkan av att använda diesel av miljöklass 1 och miljöklass 3 (till vilken Europadiesel EN590
tillhör). Genomförda emissionsmätningar och litteraturstudier visade på betydande skillnader i
utsläpp av bland annat kväveoxider, partiklar och polycykliska aromatiska kolväten mellan de båda
dieselkvaliteterna. Generellt så är utsläppen högre med MK3, både vad gäller äldre och nyare
motortekniker eller utsläppsklasser. Till exempel ökar utsläppen av mutagena PAH med 20-45 % med
Europadiesel jämfört med MK1. Resultatet visar att det är först vid användande av partikelfilter som
skillnaderna i utsläpp är så pass små att det i majoriteten av fallen inte längre är möjligt att påvisa
några signifikanta skillnader utöver utsläppen av kväveoxider.
Hälsopåverkan har dels bedömts utifrån avgasernas toxicitet, dels via en exponeringsviktad
simulering över situationen i Stockholm. Skillnaden i utsläpp av polycykliska aromatiska kolväten,
främst benso(a)pyren och dibenso(a,l)pyren, från tunga fordon som uppfyller Euro V visar på cirka
100 procent högre risk för cancer vid användande av miljöklass 3 diesel jämfört med miljöklass 1
diesel ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Analysen av hälsoeffekter i Stockholm, baserat på 1,6 miljoner invånare, visar att antalet förtida
dödsfall skulle öka med mellan 6 och 36 personer och runt 50 fler fall av cancer per år med miljöklass
3 jämfört med miljöklass 1. Fram mot 2020 visar analysen att de negativa effekterna av miljöklass 3
kommer att minska eftersom äldre fordon med höga utsläpp ersätts av nya fordon med betydligt
lägre utsläpp.
Trafikverkets analyser är samstämmiga med den studie som Preem uppdrog åt AVL MTC, ett svenskt
världsledande testcentrum för motorer, att genomföra för att jämföra svensk MK1 diesel och
europadiesel EN590 (Almén, 2008). Testresultaten visade på betydligt bättre miljö- och hälsomässig
prestanda hos den svenska MK1-dieseln. Europadieseln uppvisar bland annat väsentligt högre
emissioner av skadliga partiklar, PAH och en ökning av mutagena och cancerframkallande effekter.
Sammanfattande slutsats
Preem var först i Sverige med att tillverka MK1-diesel och är fortfarande den största tillverkaren av
de totalt fem raffinaderier i Europa som tillverkar MK1.
Genomförda testresultat visar att denna diesel har betydligt bättre miljö- och hälsomässig prestanda
jämfört med den s.k. Europadieseln EN590 av miljöklass 3. Europadieseln har väsentligt högre
mutagena och cancerframkallande effekter jämfört med Preems MK1-diesel.

6

MK1-diesel avser dieselbränsle miljöklass 1.
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Förändringar i och med en reducerad ROCC-design
Inga skillnader föreligger i och med en reducerad ROCC-design.
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9 Energianvändning
Bakgrund
En del överklaganden rör frågor kopplade till Preemraff Lysekils användning och hushållning av energi. Med
anledning härav ges i detta avsnitt en sammanfattande beskrivning med energianvändningen vid Preemraff
Lysekil och verksamhetens arbete med att minimera denna och att använda energin så effektivt som möjligt.
Energianvändning och Preems arbete med energieffektiviserande åtgärder beskrivs i tidigare inlämnat
underlag i:
MKB 2016-12-12 4.2.3, 5.11
TB 2016-12-09 4.3
Kompletteringar 2017-04-06: avsnitt 10
Bemötanden 2017-09-28: avsnitt 8

Energianvändningen vid raffinaderiet är en viktig fråga, inte bara ur ett miljö- och
hushållningsperspektiv utan även ur ett kostnadsperspektiv. Vid raffinaderiprocessen åtgår
betydande mängder energi, vilken används vid uppvärmning av olika procesströmmar samt för att
driva utrustning som pumpar, fläktar och kompressorer. Preem har därför ett stort egenintresse av
att minimera energikostnaderna eftersom det är en av verksamhetens absolut största driftkostnader.
Arbetet med att i så stor grad som möjligt hitta sätt att minska sin användning av energi går därmed
hand i hand med avsikten med principen om hushållning av resurser.
För nya anläggningar genomförs projekteringen enligt de riktlinjer som är dominerande i Preems
miljöledningssystem samt i BAT-regelverket. I samband med deldom 2018-11-09 ålades Preem
dessutom prövotidsutredningar gällande energieffektivisering. Enligt dessa ska Preem AB, för såväl
befintlig verksamhet som för ROCC-projektet, utreda och redovisa vilka
energieffektiviseringsåtgärder som är tekniskt möjliga att genomföra, kostnader för dessa liksom
uppskattad energibesparing per åtgärd samt vilka åtgärder som bolaget åtar sig att genomföra.
Redovisningen ska vidare innehålla uppgifter som gör det möjligt att bedöma om bolaget har vidtagit
skäliga åtgärder för att effektivisera sin energianvändning.
Många faktorer påverkar energianvändningen och energieffektiviteten hos ett raffinaderi, inte minst
spelar konfigurationen på raffinaderiet en viktig roll. Utformningen och inriktningen på produktmixen
har en stor påverkan på den totala energianvändningen. Generellt gäller dock att en ökad efterfrågan
på renare bränslen, och en större nisch mot dieselprodukter jämfört med tjockolja, leder till högre
energianvändning vid ett raffinaderi.
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Figur 1: Förbrukad energimängd/ ton satsning 1976-2018 Preemraff LYR.

Eftersom olika raffinaderier skiljer sig mycket åt i sin konfiguration, kan enkla mått som energimängd
kopplat till råoljegenomströmning inte ge en rättvisande bild av den verkliga effektiviteten hos ett
raffinaderi utan leda till felaktiga slutsatser gällande energianvändning och energieffektivitet.
Solomon Associates Energy Intensity Index (EII), har tagits fram just i detta syfte, dvs. att kunna
beskriva och jämföra olika raffinaderiers energieffektivitet och ta hänsyn till storleken och
komplexiteten i konfigurationen hos olika raffinaderier. Nyckeltalet tas fram genom att använd
mängd energi jämförs med ett teoretiskt beräknat energibehov. Ett lägre värde innebär en högre
energieffektivitet.
Energy Intensity Index varierar beroende på faktorer som satsningsstrategi, drifttillgänglighet och
mängd fjärrvärme som levereras ut. Beräkningarna av energieffektivitetsindexet genomförs inom
ramen för Solomons globala benchmarkingstudier som omfattar en majoritet av världens
raffinaderikapacitet. Syftet med studien är att ge deltagarna underlag till det arbete som bedrivs
internt inom raffinaderierna för att kunna förbättra anläggningarnas prestanda.
De beräkningar av EII som har gjorts under de senaste åren visar att energieffektiviteten vid
raffinaderiet är god under år med jämn och stabil drift. EII-resultatet för år 2018 visar att Preemraff
Lysekil är bland de bästa i Västeuropa. En viktig faktor som påverkar energieffektiviteten är
möjligheterna till restvärmeavsättning till fjärrvärme. Preemraff Lysekil är därför mycket måna om att
få avsättning för så stor andel av sin restvärme som möjligt.

Energikartläggning
Arbete med energieffektivisering och investeringsprojekt för detta bedrivs på Preemraff Lysekil på
flera områden, vilket bland annat beskrivs i MKB 2016-12-12 avsnitt 10.1.
Sedan lagen om energikartläggning i stora företag trädde i kraft 1 juni 2014 har arbetet pågått med
energikartläggningar av Preems båda raffinaderier, och det pågår ett fortlöpande arbete inom Preem
med energifrågor som är viktiga inte bara ur ett miljöperspektiv utan även för raffinaderiernas
lönsamhet. Under 2017 och 2018 rapporterade bolaget en koncernövergripande sammanställning av
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energianvändningen inom hela Preem samt detaljerade energikartläggningar av både Preemraff
Göteborg respektive Preemraff Lysekils verksamheter.
Det löpande arbetet med avseende på energieffektivisering anges i Preems långtidsplan för perioden
2017-2021.

Energiledningssystem
Preem arbetar kontinuerligt med att effektivisera energianvändningen vilket även är en viktig del i
raffinaderiets SHM-policy (Säkerhet Hälsa Miljö). Raffinaderiet har ett energiledningssystem med
rutiner och riktlinjer för att följa upp användningen av fossila bränslen, ånga och el. Systemet
synliggör de energiförluster som uppstår vid olika moment i driften, som luftöverskott vid
förbränning, obalans i ångsystemet och fackling, för de som kontinuerligt övervakar processerna.
Systemet ger möjligheter till styrning mot effektiv energiproduktion och optimal energianvändning.
Eftersom kostnaderna för energianvändning dessutom utgör en mycket stor del av kostnaderna för
att driva anläggningarna är energieffektiviseringar en prioriterad fråga för verksamheten.
Både raffinaderiets strategiplan och årliga affärsplan innehåller mål och handlingsplaner för
energieffektivisering och energibesparing.

Sammanfattande slutsats
Energianvändningen är en viktig fråga, inte bara ur ett miljö- och hushållningsperspektiv utan även ur
ett kostnadsperspektiv. Vid raffinaderiprocessen åtgår betydande mängder energi, och Preem har
därför ett stort egenintresse av att minimera energikostnaderna eftersom det är en av
verksamhetens absolut största driftkostnader.
Arbetet med att i så stor grad som möjligt hitta sätt att minska sin användning av energi går därmed
hand i hand med avsikten med principen om hushållning av resurser.
Eftersom olika raffinaderier skiljer sig mycket åt i sin konfiguration, kan enkla mått som energimängd
kopplat till råoljegenomströmning inte ge en rättvisande bild av den verkliga effektiviteten hos ett
raffinaderi. Solomon Associates Energy Intensity index (EII) tas fram i syfte att kunna beskriva och
jämföra olika raffinaderiers energieffektivitet som en del i deras globala benchmarkingstudier som
omfattar en majoritet av världens raffinaderikapacitet.
De beräkningar som har gjorts under de senaste åren visar att energieffektiviteten vid Preemraff
Lysekil är god under år med jämn och stabil drift samt att Preemraff Lysekil är bland de mest
energieffektiva raffinaderierna i Västeuropa.
Preem arbetar kontinuerligt med att effektivisera energianvändningen, bland annat inom ramen för
energiledningssystemet. Både raffinaderiets strategiplan och årliga affärsplan innehåller mål och
handlingsplaner för energieffektivisering och energibesparing.
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Förändringar i och med en reducerad ROCC-design
Som framgår av bilaga C medför en reducerad ROCC-design en betydande minskning vad gäller
energianvändningen som är proportionell med den minskade kapaciteten för slurry hydrocrackern
respektive planerade HPU-anläggningar.
Totalt bedöms bränsleförbrukningen att minska med drygt 30 % medan elanvändningen minskar
med ca 25 % jämfört med tidigare ROCC-design.

Återvinning av restvärme
Bakgrund
En del överklaganden rör frågor kopplade till Preemraff Lysekils återvinning av restvärme. I detta avsnitt ges
därför en sammanfattande beskrivning av Preemraff Lysekils arbete med att återvinna restvärme och att finna
avsättning för restvärmen som fjärrvärme.
Restvärme och Preems arbete med att få avsättning för denna beskrivs i tidigare inlämnat underlag i:
MKB 2016-12-12 4.1.6, 5.11.6
TB 2016-12-09 1.4, 3.6.1, 3.6.2
Kompletteringar 2017-04-06: avsnitt 10.5.2
Bemötanden 2017-09-28: avsnitt 8

Restvärme från Premraff Lysekil används idag som fjärrvärme i Lysekils kommun, i genomsnitt har
leveranserna legat på runt 50 GWh årligen. Potentialen hos raffinaderiet att leverera fjärrvärme idag
är dock avsevärt större än efterfrågan.
Möjligheter och kostnader för att använda restvärmen som fjärrvärme i Lysekil respektive
Trestadsområdet (vilket avser Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan) har utretts i omgångar utan att
man ekonomiskt har kunnat hitta lönsamhet för ytterligare avsättning, och därmed har det inte
funnits något intresse för ytterligare restvärme från Preemraff Lysekil. Med dagens energipriser och
ekonomiska styrmedel har det hittills varit mer lönsamt för kommuner att utnyttja andra
energikällor, som förbränning av avfall, jämfört med att utnyttja restvärme. I och med den nu
tillkommande anläggningen och det planerade havsvattenkylsystemet öppnas möjlighet för ett ökat
utnyttjande av restvärme från raffinaderiet.
Preliminära bedömningar för ROCC har visat att de nya processanläggningarna bör kunna producera
minst 75 MW högvärdig fjärrvärme som är möjligt att föra över till Fyrstadsområdet.
Preem har genomfört en första studie av möjligheterna till att överföra restvärme från Preemraff
Lysekil till Fyrstadsregionen (vilket avser Lysekil, Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan) i samarbete
med fjärrvärmebolagen i regionen. Den preliminära bedömningen är att 75 MW ungefär motsvarar
deras behov. Mängden restvärme från raffinaderiet i ett utbyggt alternativ bedöms uppgå till cirka
700 GWh per år. Teoretiskt skulle denna mängd värme kunna räcka till hela Fyrstadsregionens
fjärrvärmebehov. Om efterfrågan av fjärrvärme på längre sikt visar sig överskrida den nu planerade
tillgången finns en stor potential att producera ytterligare fjärrvärme från befintligt raffinaderi. Detta
kräver dock flera kostsamma ombyggnader i befintlig anläggning och är inte aktuellt förrän det finns
avsättningsmöjligheter för ytterligare fjärrvärme.
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Den genomförda studien har att tagit fram preliminära resultat som visar restvärmens potential och
miljönytta i relation till lokalproduktionen i respektive fjärrvärmenät. Studien visar också en första
uppskattning av vilken restvärmemängd som är tekniskt och ekonomiskt möjlig att via ett
transisteringssystem överföra till Fyrstadsregionen. Enligt den bedömning som gjorts skulle
Preemraff Lysekils totala kapacitet i och med den planerade anläggningen i stor utsträckning kunna
förse Fyrstadsregionen med det behov som föreligger i framtiden. Ett scenario är att avsättningen av
restvärme i Fyrstadsregionens fjärrvärmesystem kring 2025 kunna uppgå till minst 450 GWh. Detta
utgör ca 50 % av hela den beräknade fjärrvärmeproduktionen. Det som då blir kvar av
fjärrvärmeproduktionen i Fyrstadsregionen är dels avfallsförbränningen i Uddevalla, dels restvärme
från Vargön Alloys produktionsanläggning i Vänersborg och något topplastproduktion i form av
skogsbränslen och bioolja.
Potentialbedömningen hos fjärrvärmeföretagen kan påverkas av bland annat: mängden restvärme
från Vargön Alloys, bilproduktionen i Trollhättan, värmeanvändning för pelletsproduktionen i
Uddevalla, framtida bostadsbyggnation, ökad konkurrenskraft till följd av Preemraff Lysekils
restvärme vilket kan medföra merförsäljning till och investering i värmeberoende verksamheter i
Fyrstadsregionen. Förutom fjärrvärmesystemen kan det också finnas möjlighet till avsättning hos
andra befintliga anläggningar och/eller nya värmesänkor (växthus, torkning av avfallsslam m.m.).

Sammanfattande slutsats
En viktig faktor som påverkar energieffektiviteten hos ett raffinaderi är möjligheterna till
restvärmeavsättning till fjärrvärme. Preemraff Lysekil är därför mycket mån om att få avsättning för
så stor andel av sin restvärme som möjligt, och restvärme från raffinaderiet används idag som
fjärrvärme i Lysekils kommun.
Preem har genomfört en första studie av möjligheterna till att överföra restvärme från Preemraff
Lysekil till Fyrstadsregionen i samarbete med fjärrvärmebolagen i regionen. Preliminära bedömningar
för ROCC har visat att de nya processanläggningarna bör kunna producera minst 75 MW högvärdig
fjärrvärme som är möjligt att föra över till Fyrstadsområdet. Den preliminära bedömningen är att
75 MW ungefär motsvarar deras behov. Mängden restvärme från raffinaderiet i ett utbyggt
alternativ bedöms uppgå till cirka 700 GWh per år. Teoretiskt skulle denna mängd värme kunna räcka
till hela Fyrstadsregionens fjärrvärmebehov.
Preems ambition är fortsatt att en så stor andel som möjligt av den tillkommande restvärmen i och
med ROCC ska kunna avsättas och komma till nytta hos lämpliga anläggningar och/eller värmesänkor.

Förändringar i och med en reducerad ROCC-design
Som framgår i bilaga C beräknas potentialen för fjärrvärme, genom effektivare värmeväxlardesign,
vara oförändrad mot tidigare trots den reducerade kapaciteten för ROCC.
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10 Buller
Bakgrund
En del överklaganden rör frågor kopplade till buller från Preemraff Lysekils verksamhet. Härav ges en
övergripande redovisning av Preems arbete med att minska buller och dess påverkan på omgivningen.
Buller beskrivs i tidigare inlämnat underlag i:
MKB 2016-12-12: 4.2.4, 5.7, 8.3
TB 2016-12-09: 4.4
Kompletteringar 2017-04-06: 8.4, 12

Buller från Preemraff Lysekils verksamhet som kan påverka närboende på ett negativt sätt härrör
från många olika källor. Utöver fackling är det främst lågfrekvent buller från inkommande och
inneliggande fartyg som stör.
Genom upprepade mätningar, långtidsövervakningar samt användande av akustiska kameror liksom
bullermodelleringar har kunskapen om bullersituationen successivt ökat.

Buller från verksamheten
Under intrimningen av GOP-anläggningen i mitten på 00-talet hade Preemraff Lysekil en rad
driftstörningar som periodvis gav upphov till bullrande fackling i en högre omfattning än vid
normaldrift.
Med hänsyn till det buller som påverkade närboende på grund av detta och de synpunkter som kom
in genomförde Preemraff Lysekil ett omfattande program för att minska bullerstörningarna. Mer än
ett femtiotal större och mindre åtgärder för att minska raffinaderiets bullerpåverkan, med en
kostnad av ca 30 miljoner SEK. Fokus har legat på att minska tillfälliga störningar i processen,
eftersom en anläggning med hög tillgänglighet och låg facklingsfrekvens ger minskade störningar. I
flera fall har man även kunnat kombinera energieffektiviseringsåtgärder med bullerdämpning.
Den kanske viktigaste åtgärden är att man genomfört stora ombyggnader för att återvinna gaser,
vilket har haft betydande positiv effekt genom att mängden fackling har minskat i omfattning.
Samtliga nya anläggningar som byggts på området har dimensionerats för ett bullerbidrag på
maximalt 40 dBA i omgivningarna. I stort sett samtliga nyinvesteringar har med stor marginal
innehållit detta krav utan större tillkommande kostnader. Dagens anläggningar är därmed betydligt
tystare än tidigare och ljudet från dessa varierar betydligt mindre över tid än tidigare (med undantag
av fartygen).
Bedömningen av bullersituationen i utbyggt alternativ är att dagens bullervillkor i omgivningen
kommer att kunna innehållas även efter ett utbyggt raffinaderi. Den mätpunkt där
bullermodelleringarna indikerar att det kan bli svårast att uppfylla villkoret är i dagens mätpunkt 1,
söder om anläggningen. Genom bullergarantier från huvudkontraktorn och dess underleverantörer
på alla utrustning förväntas Preemraff Lysekil kunna säkerställa att de planerade tillkommande
anläggningarna blir betydligt tystare än dagens.
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Sammanfattande slutsats
Bedömningen av bullersituationen är att dagens bullervillkor även i utbyggt alternativ kommer att
kunna innehållas.
Genom bullergarantier från huvudkontraktorn och dess underleverantörer på alla utrustning
förväntas Preemraff Lysekil kunna säkerställa att de planerade tillkommande anläggningarna blir
betydligt tystare än dagens.

Förändringar i och med en reducerad ROCC-design
Som framgår i MKB 2016-12-12 kommer den nya anläggningen att designas och byggas med mycket
höga krav på bullerdämpande åtgärder. Även fortsatt kommer det befintliga anläggningsdelarna av
raffinaderiet vara den dominerande källan för buller till omgivningen.
Inga betydande förändringar förväntas med avseende på bullernivån vad gäller skillnader mellan
ursprungligt ROCC och reducerat ROCC-projekt. Då både tidigare planerad fastsvavelanläggning samt
kaj 6 utgår i och med reducerat ROCC är bedömningen att den framtida bullersituationen blir bättre
än tidigare aviserats.
Den tidigare gjorda bedömningen, dvs. att nuvarande bullervillkor fortsatt kommer att klaras står fast
i och med ett reducerat ROCC.

Fördjupning om bullerpåverkan på människors hälsa och välbefinnande
Buller är ett utbrett miljöhälsoproblem som påverkar många människor i Sverige, både vuxna och
barn7. Buller och höga ljudnivåer påverkar människors hälsa på olika sätt beroende på t.ex. vilken typ
av buller det gäller, vilken styrka det har och vilka frekvenser det innehåller, hur det varierar över tid
och vilken tid på dygnet det uppstår. Bland annat kan buller medföra sömnstörningar och öka risken
för hjärt- och kärlsjukdomar såsom höjt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Höga bullernivåer kan även
innebära ett hinder för en god livskvalitet genom att exempelvis aktiviteter, vila och avkoppling störs.
Störningseffekten av buller består till stor del på vilka icke-akustiska egenskaper ljudet har, t.ex. om
det går att undvika eller inte, om ljudet är förutsägbart och kontrollerbart samt vilken attityd den
utsatte har till ljudet och den pågående aktiviteten. Störning är en subjektiv reaktion som kan
påverkas av många andra faktorer än bara bullerexponeringen, särskilt vid låga ljudnivåer. Exempel
på sådana faktorer är individens attityd, hälsotillstånd, känslighet och tidigare erfarenheter av buller
samt när det förekommer. Om flera belastningsfaktorer förekommer samtidigt kan den negativa
effekten av bullret förstärkas. Det som är viktigt i detta sammanhang är dock att det är viktigt att
förstå individuella skillnader i hur buller uppfattas oavsett om bullernivåerna är höga eller inte mätt i
ett relativt sammanhang.
Störningseffekter till följd av andra bullerkällor än trafik har studerats i mycket liten utsträckning.
Enligt vissa undersökningar är industribuller lika störande som vägtrafikbuller eller mer. Buller från
t.ex. rangerbangårdar och vindkraft uppfattas betydligt mer störande än någon av
trafikbullerkällorna. Ca 8 % av Sveriges befolkning anger att de störs mycket eller väldigt mycket av
7

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsoeffekter-av-buller-ochhoga-ljudnivaer/?pub=60532
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något trafikbuller (väg-, spår- eller flygtrafik). De som bor nära större trafikleder är mer påverkade än
andra liksom de som bor nära industrier eller i tätortsnära lägen.

Buller från fartyg
Enskilda fartyg i hamnen kan bidra till buller. Buller från fartyg är dock svåra att åtgärda, eftersom
rådigheten över dessa bullerkällor är begränsad. Raffinaderiet har en upprättad handlingsplan för
förbättringar, och målet är att genom mätningar och påverkan på rederierna kunna åstadkomma en
sänkning av buller även från de fartyg man inte har rådighet över.
Som en del i detta arbete finns sedan 2017 en fastbullermätare installerad på Lunneberget. Syftet
med bullermätaren är signalera till hamnpersonalen när bullernivån är sådan att riktvärdet i
närliggande villkorspunkt i Lahälla överskrids. Detta skapar förutsättningar för att göra åtgärder, både
direkta i form av att fartyget minskar fläkthastighet eller att man stänger maskinrumsluckor till mer
långsiktiga åtgärder i form av ljuddämpning på enskilda fartyg som är återkommande i hamnen.
Processen med att påverka rederierna är dock en process som tar tid, då det i dagsläget generellt sett
inte finns något hårt tryck på ljuddämpning av fartyg. Fartyg rör sig också över hela världen och
regelverk för buller är svåra att genomföra på lokal nivå. Det måste till ett samlat internationellt
initiativ för att kunna åstadkomma några betydande förändringar kring detta.
Bedömningen av bullersituationen på grund av fartyg i hamn i utbyggt alternativ är att enskilda,
bullriga fartyg gör att ljudnivån vid vissa tillfällen i mätpunkt 5 (Lahälla) överstiger 45 dBA i dagsläget.
Preemraff Lysekil har genom ovanstående startat ett arbete för att på sikt få ner ljudet från alla båtar
som anlöper raffinaderiets hamnar. De fartyg som Preemraff Lysekil har full rådighet över inom
ramen för ROCC-projektet kommer från början att ljuddämpas.
Sammanfattande slutsats
Preem har som mål att genom mätningar och påverkan på rederierna kunna åstadkomma en
sänkning av buller även från de fartyg man inte har rådighet över. De fartyg som Preemraff Lysekil
har full rådighet över inom ramen för ROCC-projektet kommer från början att ljuddämpas.

Förändringar i och med en reducerad ROCC-design
Även med en reducerad ROCC-design förväntas fartygstrafiken att vara ungefär oförändrad jämfört
med idag. Den minskade genomströmningen leder visserligen till minskade in- och
utlastningsvolymer vid raffinaderiets kajer, men kompenseras av företagets förstärkta ambitioner att
öka mängden förnybara råvaror och blandningskomponenter. Import av sådana råvaror förväntas till
stor del ske med mindre fartyg varför detta sannolikt helt kommer att balansera effekten av den
minskande genomströmningen.
En justerad ROCC-design förväntas därför inte innebära några skillnader vad gäller fartygsanlöp och
avgångar. De effekter som fartygen har på omgivande miljö vad gäller utsläpp, buller m.m. förväntas
därför inte öka men inte heller minska i någon nämnvärd utsträckning. Vad gäller buller pågår dock
ett kontinuerligt arbete med att påverka de fartyg Preem inte har någon rådighet över vad gäller att
ställa krav på bullernivåer.
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11 Fackling
Bakgrund
En del överklaganden rör frågor kopplade till fackling och dess påverkan på omgivande miljö. Härav ges en
beskrivning av skälet till att fackling förekommer samt Preems arbete med att minska omfattning och påverkan
från facklingen.
Fackling och Preems arbete med att minimera påverkan av denna beskrivs i tidigare inlämnat underlag i:
MKB 2016-12-12: 3.3.2, 3.5.1, 4.1.9,
TB 2016-12-09: 3.5
Kompletteringar 2017-04-06: 13.3

Fackelsystemet är raffinaderiets övergripande säkerhetssystem, som samlar in brännbara gaser från
säkerhetsventiler och trycksänkningsventiler då övertryck uppstår. Gaserna leds till en högfackla där
de förbränns på ett säkert sätt.
För att minimera behovet av fackling vid ett utbyggt raffinaderi installeras system för återföring av
gaserna från de nya processanläggningarna till raffinaderiets bränngassystem istället för till facklan.
Vid stora driftstörningar, eller då det är obalans i bränngassystemet, är det inte möjligt att återföra
fackelgaserna. Resterande gas passerar ett vattenlås som säkerställer att fackelsystemet alltid har ett
lågt övertryck och förhindrar inläckage av luft.
I facklan förbränns gaserna på hög höjd. En konstant brinnande pilotlåga i fackelspetsen säkerställer
att alla gaser förbränns. Dessutom tillsätts ånga för att förhindra sotande fackling. Ångan regleras
automatiskt efter fackelgasflödet, dock krävs manuell justering för att kompensera för varierande
sammansättning.
Som framgår i avsnitt 3.5.1 i MKB 2016-12-12 har Preem genom åren vidtagit en rad åtgärder i syfte
att minska fackling. Från och mer 2012 återvinns, när så är möjligt, gas från en del av raffinaderiets
fackelsystem in till bränngassystemet. Den återvunna gasen kan därmed användas som bränsle
istället för att eldas upp i facklorna, och utgör därmed en viktig energibesparande åtgärd.
Enligt deldom 2018-11-09 ska Preem genomföra en prövotidsutredning i syfte att för befintlig och för
tillkommande ROCC utreda möjligheterna att minska omfattningen av fackling samt att förbättra
förbränningen i facklor.

Utsläpp av svavel från fackelsystem till omgivningen vid driftstörningar
Även vid driftstörningar, då behovet uppstår att genom fackling evakuera stora volymer av
svavelinnehållande gaser i anläggningen, bidrar raffinaderiet till förhållandevis låga haltbidrag till
omgivningarna. Detta beror på att gaserna från facklingen får ett betydande plymlyft genom att de är
mycket varma, vilket åstadkommer en effektiv utspädning och spridning av utsläppet. I det fall en
driftstörning inträffar samtidigt som mycket ogynnsamma spridningsförhållanden förekommer kan
förhöjda halter uppstå.
Som beskrivs i tidigare inlämnat material, samt i kapitel 4 i föreliggande bilaga, gäller att vid allvarliga
driftstörningar i svavelåtervinningen då raffinaderiet och/eller ROCC-anläggningen måste stängas och
systemen tömmas genom fackling av svavelinnehållande gaser, kan utsläppen av SO2 ge upphov till
förhöjda haltnivåer i omgivningarna.
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Halterna kring raffinaderiet i samband med driftstörningar förväntas dock inte överskrida
miljökvalitetsnormen för 98-percentilen av dygnsvärden (100 µg/m3). Däremot kan överskridande
ske av WHO:s rekommenderade riktvärde på 20 µg/m3 som anges som ett högsta dygnsmedelvärde
för att skydda känsliga grupper. Detta riktvärde är härlett ur resultaten från epidemiologiska studier i
andra miljöer än svensk bakgrundsluft och med en mer kontinuerlig exponering av befolkningen för
högre haltnivåer, med mer oxiderande förhållanden samt högre partikelhalter i atmosfären. Det är
därför tveksamt om riktvärdet är tillämpligt för att värdera situationen i området kring Preemraff vid
tillfällen med driftstörningar.
Sammanfattande slutsats
Preem har genom åren vidtagit en rad åtgärder i syfte att minska fackling, och enligt deldom 201811-09 ska Preem genomföra en prövotidsutredning i syfte att för befintlig och för tillkommande
ROCC utreda möjligheterna att ytterligare minska omfattningen av fackling samt att förbättra
förbränningen i facklor.

Förändringar i och med en reducerad ROCC-design
Ingen skillnad förväntas i och med en reducerad ROCC-design vad gäller frekvens av fackling.
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12 Fartygstransporter
Bakgrund
En del överklaganden rör frågor kopplade till de fartygstransporter som anlöper och avgår Preemraff Lysekils
hamnar. Det gäller bland annat dels yttranden gällande barlastvatten, dels yttranden gällande oljespill längs
med Brofjordens stränder. I följande avsnitt ges därför en sammanfattande beskrivning av detta.
Fartygstransporter och dess påverkan på omgivande miljö beskrivs i tidigare inlämnat underlag i:
MKB 2016-12-12 3.4, 5.2,
TB 2016-12-09 4.8
Kompletteringar 2017-04-06: 6.8, 12.2,
Bemötande 2017-09-28: avsnitt 12

Barlastvatten
Den internationella sjöfarten utgör en källa till spridning av främmande organismer, dels med fartygs
barlastvatten, dels genom biofouling (påväxt på fartygsskrov). Inom det internationella
sjöfartsorganet IMO har man under många år arbetat med att vidta åtgärder för att förhindra
spridning av främmande organismer med fartyg, och den 8 september 2017 trädde den
internationella barlastvattenkonventionen i kraft. Konventionen gäller för alla fartyg som går på
internationella sjöresor och som använder barlastvatten. Sedan 2017 omfattas dessutom samtliga
fartyg av kraven på behandling av barlastvattnet ombord på fartyget.
Barlastvattenkonventionen gäller fartyg i internationell sjöfart som är designade eller konstruerade
för att föra barlastvatten.
Som framgår av MKB kap. 5.10.1 har alla fartyg som angör Preemraff Lysekil s.k. segregerade
barlasttankar, vilket innebär att man inte använder samma tankar för barlast som för produkterna
man lastar eller lossar. Vattnet som pumpas ut kräver därför ingen rening från oljeföroreningar, då
man håller barlasttankarna i avskilda vattentankar.
Fakta barlastvatten
När ett fartyg inte är fullastat pumpas barlastvatten (havsvatten) ombord i särskilda tankar för att
stabilisera fartyget och få det att ligga tillräckligt djupt i vattnet. Med barlastvattnet följer olika
levande organismer som sprids runt om i världen och kan orsaka problem för miljön när dessa släpps
ut på nya platser.
Huvuddelen (95 %) av fartygen som kommer till Preemraff Lysekil har en rutt inom ett område som
marint sett kan antas utgöra närområde. Det är idag endast de större fartygen, t.ex. bensinfartyg till
USA, som varit utsatta för sämre väder som ibland medför barlastvatten som kan bedömas vara från
”andra marina zoner” och därmed medföra främmande organismer. Tidigare fanns enbart
internationella frivilliga riktlinjer som angav att barlastvatten, för att förhindra spridning av
främmande arter mellan kontinenterna, ska bytas ut på öppet vatten under resan då ett fartyg går
mellan kontinenter.
I och med att barlastvattenkonventionen trätt i kraft gäller att skifte av barlastvatten i första hand
ska utföras, om möjligt, minst 200 nautiska mil (i andra hand 50 nautiska mil) från närmaste land och
i vatten som är minst 200 meter djupt. I områden där skifte inte kan utföras enligt kraven på avstånd
från land och djup är det möjligt för stater att utse andra särskilda områden där skifte av

35

barlastvatten får utföras. Nordsjöländerna har beslutat om ett område för skifte av barlastvatten i
Nordsjön för fartyg som går på rutter inom Nordsjön.
Preem följer gällande lagstiftning och regelverk om barlastvatten. Att kontrollera efterlevnaden av
detta ingår i Preems vettingsystem.

Oljespill
Oljespill till Brofjorden registreras och rapporteras kontinuerligt till Länsstyrelsen. Arbetet med detta
beskrivs bland annat i avsnitt 6.8 i Kompletteringar 2017-04-06. Enligt gällande miljödom ska
Preemraff Lysekil ombesörja all bekämpning av olja och andra hälso- och miljöfarliga ämnen inom
raffinaderiområdet, hamnområdena samt i Brofjorden innanför en linje från yttersta delen av
Stretudden till Predikstolarna. För miljöspill i Brofjorden har Preemraff Lysekil en beredskapsplan
som omfattas av Preemraffs ledningssystem.
Utöver detta gör Preemraff Lysekil varje år i perioden maj/juni en inspektion av stränderna i
Brofjorden. Vid upptäckt av oljefläckar genomförs sanering, antingen direkt eller senare med extern
personal. Förekomsten av oljespill på stränderna är låg och under perioden 2009-2019 har inga
större mängder av löskommen olja nått stränderna i Brofjorden. Ursprunget av de oljefläckar som
har påträffats är dock svårt att härleda och det är inte säkert att de kommer från fartyg i Brofjorden.
Oljespill förekommer frekvent längs stora delar av Bohuslän på grund av dess utsatta läge där två
stora strömmar möts varav den ena årligen transporterar in många ton flytande avfall från
fartygstrafiken på Nordsjön till stränderna.

Övriga skyddsåtgärder kopplat till fartygstrafik i Brofjorden
Vid anlöp och avgång till och från hamnen i Brofjorden sker av säkerhetsskäl dels eskortbogsering,
dels hamnbogsering för att manövrera fartygen in till kaj. Eskortbogsering används för att öka
säkerheten enligt gällande hamnregler. Sedan 2013 tillämpar Preem OCIMF:s (Oil Companies
International Marine Forum) rekommendationer avseende eskortbogsering för alla fartyg över
20 000 ton.
Preem ställer höga krav på de rederier som man sluter samarbetsavtal med. Kraven omfattar bland
annat att inhyrda fartyg är godkända i enlighet med Preems standard för säkerhet och teknisk
utrustning, samt att de har dubbelskrovskonstruktion och godkänd spillvattenhantering. Alla
tankfartyg som transporterar last till och från Preems depåer eller raffinaderier inspekteras
kontinuerligt av vettinginspektörer för att bli godkända enligt kraven.

Sammanfattande slutsats
Preems sjötransporter är en stor och viktig del av företagets verksamhet och man ställer höga miljöoch säkerhetskrav på de rederier man sluter samarbetsavtal med.
Att kontrollera efterlevnaden av gällande lagstiftning och regelverk om barlastvatten ingår i Preems
vettingsystem, och för miljöspill i Brofjorden har Preemraff Lysekil en beredskapsplan som omfattas
av Preemraffs ledningssystem.
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Förändringar i och med en reducerad ROCC-design
Som framgår av bilaga C förväntas fartygstrafiken även med en reducerad ROCC-design att vara
ungefär oförändrad jämfört med idag. Den minskade genomströmningen leder visserligen till
minskade in- och utlastningsvolymer vid raffinaderiets kajer, men kompenseras av företagets
förstärkta ambitioner att öka mängden förnybara råvaror och blandningskomponenter. Import av
sådana råvaror förväntas till stor del ske med mindre fartyg varför detta sannolikt helt kommer att
balansera effekten av den minskande genomströmningen.
En justerad ROCC-design förväntas därför inte innebära några skillnader vad gäller fartygsanlöp och
avgångar. De effekter som fartygen har på omgivande miljö vad gäller utsläpp, buller m.m. förväntas
därför inte öka men inte heller minska i någon nämnvärd utsträckning.
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13 Lukt
Bakgrund
En del överklaganden rör frågor kopplade till luktstörningar från Preemraff Lysekils verksamhet. Här ges över
övergripande beskrivning av luktsituationen i området.
Luktkällor och luktstörningar beskrivs i tidigare inlämnat underlag i:
MKB 2016-12-12: 4.2.5, 5.8
TB 2016-12-09: 4.5

Preemraff Lysekil för statistik över inkomna synpunkter från kringboende gällande lukt och försöker
utreda orsaken till dessa samt hur de kan åtgärdas och/eller förebyggas för framtiden. Inför arbetet
med inlämnandet av ansökan 2016 genomfördes en kartläggning av luktförekomsten med syfte att
hitta källor till lukt inom verksamhetsområdet. Kartläggningen var en uppföljning av en tidigare
studie som gjordes 2006.
Studiens slutsatser var att de luktstörningar som förekommer främst kan härledas till den dagliga
driften av verksamheten och aktiviteter som drift av reningsverket, aktivitet i hamnen samt
lossning/fyllning av tankar. Studien visar att det framförallt är fyra stora områden med luktkällor
inom området. Dessa är området vid råoljetankarna, tjockoljetankarna, reningsverket och
produkthamnen.
Luktstyrkan i tankparken påverkas bland annat av hastigheten med vilken tankarna lossas/fylls, vilken
temperatur produkten har samt vilka komponenter som blandas. Även utformningen av tankarna
kan ha viss inverkan på luktstyrkan.
Studien konstaterar att man vid förbättringsarbeten bör ta hänsyn till luktens potential att spridas
utanför anläggningsområdet. En hög luktnivå inom området kan ha inverkan på arbetsmiljön, medan
en lukt med stor spridning även kan påverka omkringliggande områden och ge upphov till
luktstörningar i området.
En slutsats från de synpunkter som inkommit till Preemraff Lysekil är att det är tjockoljetankarna som
orsakar flest synpunkter från allmänheten. Som framgår av Bilaga C avsnitt 7 bedöms
luktstörningarna i ett utbyggt alternativ att minska då den vistarbaserade tjockoljeproduktionen
försvinner.
Sammanfattande slutsats
Preemraff Lysekil för statistik över inkomna synpunkter från kringboende gällande lukt och försöker
utreda orsakerna till uppkommen lukt samt hur de kan åtgärdas och/eller förebyggas. En slutsats från
de synpunkter som inkommit till Preemraff Lysekil är att det är tjockoljetankarna som orsakar flest
synpunkter från allmänheten. I ett utbyggt alternativ bedöms luktstörningarna därför att minska då
den vistarbaserade tjockoljeproduktionen försvinner.

Förändringar i och med en reducerad ROCC-design
Som framgår av bilaga C förväntas ett reducerat ROCC-projekt inte ge några skillnader med avseende
på luktproblematik jämfört med tidigare ROCC-design. Den tidigare gjorda bedömningen, dvs. att
luktstörningarna bör minska i och med att den vistarbaserade tjockoljeproduktionen försvinner,
kvarstår därmed.
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14 Tillkommande transporter på väg
Bakgrund
En del överklaganden rör frågor kopplade till de tillkommande transporter som kan förväntas i och med ett
utbyggt Preemraff Lysekil. Här ges en översiktlig redogörelse för antalet tillkommande transporter samt
trafiksituationen idag.
Transporter beskrivs i tidigare inlämnat underlag i:
MKB 2016-12-12: 2.2, 3.4, 4.2.8, 5.2
TB 2016-12-09: 4.8

Som framgår av tidigare inlämnat underlag förväntas trafiken på väg 839 mellan Lyse och
raffinaderiet i och med ett utbyggt raffinaderi att öka. Personbilstrafiken har beräknats öka med i
storleksordningen upp till ca 250 bilar per dygn. Detta är dock ett maximalt antagande utifrån det fall
att samtliga tillkommande personaltransportresor sker med bil (med en person i varje bil).
Även om den absolut största andelen av godstransporterna kopplade till Preemraff Lysekils
verksamhet sker till sjöss med fartyg så förväntas även lastbilstransporterna öka, i storleksordning
med uppemot 20-25 fordon per dag.
Jämfört med övriga utsläppskällor kopplade till verksamheten utgör vägtrafiken en mycket liten
andel av de totala utsläppen. Ett ökat antal transporter på väg 839 innebär främst risker kopplade till
trafiksäkerhetsaspekter. Enligt de senaste trafikflödesmätningarna som genomfördes 2016 uppgår
årsmedeldygnstrafiken på väg 839 till 1 380 fordon fram till korsningen Lerklev8. Av dessa utgörs ca
9 % av tunga fordon. På väg 162 är trafikflödet ca 4-5 gånger högre.
Anslutande väg 162 mellan Lysekil och E6 samt väg 839 utgör riksintresse och kapaciteten på dessa
vägar bedöms enligt Trafikverket som god. Enligt Trafikverket bör den utökade verksamheten inte
påverka denna bedömning negativt.
Sammanfattande slutsats
Även om den absolut största andelen av godstransporterna till och från Preemraff Lysekil sker till
sjöss med fartyg förväntas trafiken på väg 839 mellan Lyse och Preemraff Lysekil i och med ett
utbyggt raffinaderi att öka. Trafikmängden på vägen är i dagsläget inte anmärkningsvärd stor med
tanke på den verksamhet som bedrivs. Ökningen vid ett utbyggt raffinaderi är förhållandevis
begränsad sett till dagens totala trafikflöde.
Jämfört med övriga utsläppskällor kopplade till verksamheten utgör vägtrafiken en mycket liten
andel av de totala utsläppen. Ett ökat antal transporter på väg 839 innebär främst risker kopplade till
trafiksäkerhetsaspekter. Som framgår av MKB 2016-12-12 har Preem i samverkan med Lysekils
kommun anlagt en ny gång- och cykelväg längs med 839 i syfte att förbättra trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter.

8

Se Trafikverkets Trafikflödesmätningar
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Förändringar i och med en reducerad ROCC-design
Som framgår av bilaga C minskar en reducerad ROCC-design behovet av person- och
lastbilstransporter endast marginellt.
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15 Förekomst av fransfladdermus och hänsynstagande till arten
Bakgrund
En del överklaganden rör frågor kopplade till den fransfladdermus som påträffades i området runt Preemraff
Lysekil i samband med den inventering som utfördes i anslutning till prövningen i Mark- och miljödomstolen.
Här ges en övergripande beskrivning av situationen för fransfladdermus och Preems arbete med att säkerställa
hänsyn till arten.
Förekomst av fransfladdermus och frågor rörande detta beskrivs i tidigare inlämnat underlag i:
Bemötanden 2017-09-28: avsnitt 13
Därutöver har det ingivits underlag till domstolen i frågan 2017-11-30, 2018-01-19, 2018-08-03 och 2018-08-31

På uppdrag av Preem genomförde Naturcentrum under juni och juli 2018 en fördjupad inventering av
fransfladdermus inom ett ca 600 hektar stort område runt Preemraff Lysekil.
Den riktade och fördjupade inventeringen av fransfladdermus visar att arten vid mer än enstaka
tillfällen uppehåller sig i det inventerade området vid Preemraff Lysekil, men att det enligt
Naturcentrum inte finns någon koloniplats eller fast förekomst9 i området. Denna slutsats grundar sig
på att arten påträffades vid hälften av inventeringsnätterna och på flera platser, men alltid med
ytterst få registreringar samt att ingen koloniplats hittades. De inspelningar som genomfördes vid
inventeringarna var så få att de med största sannolikhet härrör från en eller möjligen några få
individer. Enligt Naturcentrum går det inte heller med säkerhet att utesluta att alla inspelningar
under de båda inventeringstillfällena i juni härrör från en ensam individ. Naturcentrums bedömning
är därför att fransfladdermössen inom inventeringsområdet vid Preemraff utgörs av en eller några få
ensamma hannar, icke parade honor eller ungdjur som inte är knutna till någon koloni utan i stället
strövar omkring och mer eller mindre regelbundet födosöker i området.
Att kringströvande individer, som kan påträffas långt från kända koloniplatser, förekommer är enligt
en av Sveriges ledande fladdermusexperter Ingemar Ahlén dock helt säkert belagt (Naturcentrum,
2018, bilaga D till MKB 2016-12-12). Enligt Ahlén finns det flera exempel på enstaka fynd av en viss
fladdermusart som trots många upprepade eftersök under flera år aldrig har återfunnits på samma
plats igen. Sedan år 2010 har fransfladdermus observerats från ca 5 platser (totalt finns 430
rapporter om fladdermöss i landskapet) i den centrala delen av Bohuslän, där alla fynd utom ett
utgörs av någon eller några få inspelningar vid enstaka tillfällen. Att så få fynd av arten har noterats
från Bohuslän kan bero på att arten faktiskt är sällsynt i landskapet och att endast kringströvande
individer noteras. En annan tänkbar förklaring är att den samlade inventeringsinsatsen i Bohuslän har
varit begränsad.
Fransfladdermus (Myotis nattereri) förekommer i nordvästra Afrika samt över hela Europa upp till
södra Skandinavien. Den finns även utspritt i Kaukasusregionen och Mindre Asien och lever främst i
skogsområden (björk- och ekskog) och nära vattendrag. Fransfladdermus omfattas av
Habitatdirektivets Bilaga 4, Bernkonventionen Bilaga II samt Bonnkonventionen Bilaga II. Arten
klassas enligt IUCN globalt som Livskraftig (LC, Least Concern), och hamnar därmed på global nivå
utanför rödlistan10. Inga uppgifter finns gällande populationstrenden globalt på IUCN:s hemsida.
Enligt UNEP/Eurobats anges dock populationstrenden som stabil11.

9

Vid fast förekomst påträffas arten i ett stort antal och vid så gott som vid varje inventeringsnatt.
https://www.iucnredlist.org/species/14135/4407024#assessment-information
11
https://www.eurobats.org/about_eurobats/protected_bat_species/myotis_nattereri
10
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Enligt den senaste svenska rödlistan från 2015 (Artdatabanken, 2015) klassas fransfladdermus som
Sårbar (VU, Vulnerable) i Sverige. Den förekommer sparsamt i hela Sverige förutom i Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län och är fridlyst (liksom alla fladdermusarter i Sverige) i landet. Den
svenska populationens storlek är okänd men antas enligt Artdatabanken vara i storleksordningen
1000–10 000 exemplar även om skattningarna är nästan tio år gamla och därmed inte behöver vara
korrekta i nuläget (Ahlén, 2011; SLU/Artdatabanken12). De största hoten mot arten är förlust och
fragmentering av skogsområden, överföring av lövskog till granskog, upphörd hävd och igenväxning
av slåttermarker. Även dikning av våtmarker samt störningar av yngel- och övervintringsplatser kan
påverka populationen lokalt.
Som framgår av Naturcentrum (2018 Bilaga D) har hundratals nya fynd av fransfladdermus gjorts
runtom i Sverige de senaste tio åren, varav flera fynd har gjorts i naturtyper som man tidigare inte
bedömde som lämpliga för arten (t.ex. skogsbilvägar i barrskogsområden). Enligt Ingemar Ahlén gör
det nya kunskapsläget om arten att fransfladdermusen troligtvis kommer att nedgraderas från Sårbar
(VU) till Hänsynskrävande (NT) eller helt lämnar rödlistan år 2020 (vilket är nästa gång rödlistan
utkommer).
Fördjupning om rödlistan
ArtDatabanken vid SLU i Uppsala arbetar med att sammanställa information om hotade, s.k.
rödlistade, arter i Sverige. En rödlista (Figur A) är en förteckning över de arter vars framtida
överlevnad är osäker utifrån experters bedömningar och forskningsresultat. Att en art är rödlistad
innebär inget automatiskt skydd för arten, men det fungerar däremot som en indikation på att arten
och dess livsmiljö bör beaktas. De rödlistade arterna delas in i kategorierna: försvunnen (RE), akut
hotad (CR), starkt hotad (EN), sårbar (VU) och missgynnad (NT). Arter som faller under någon av
kategorierna CR, EN och VU klassificeras som hotade.

Figur A. Den svenska rödlistans kategorier, enligt IUCN, med de internationella förkortningarna (RE: Regionally Extinct; CR:
Critically Endangered; EN: Endangered; VU: Vulnerable; NT: Near Threatened; LC Least Concern; DD: Data Deficient). Källa:
ArtDatabanken.

I samband med den fördjupade inventeringen tog Naturcentrum även fram en åtgärdsplan för
fransfladdermusen i det fall ROCC-anläggningen byggs. Åtgärderna var en komplettering till den lista
med habitatförbättrande åtgärder som lämnades in till Mark- och miljödomstolen i januari 2018 som
tagits fram i samråd med Sveriges ledande fladdermusexpertis (Ingemar Ahlén och Johnny de Jong).

12

https://artfakta.se/naturvard/taxon/myotis-nattereri-100087
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Åtgärdsplanen baseras både på listan med åtgärdsförslag samt bedömt åtgärdsbehov och har som
syfte att undvika negativ påverkan på den lokala förekomsten av fransfladdermus och därmed inte
heller försvåra upprätthållandet av artens bevarandestatus till följd av det planerade ROCC-projektet.
I samband med att åtgärdslistan från januari 2018 togs fram utförde Naturcentrum en kartering av
gemensamma naturtyper/habitat för fransfladdermus inom Preemraff Lysekils markområden, ett
område på drygt 600 hektar. Totalt registrerades tolv skogsbestånd med bedömningen
”gynnsamma”, varav två ligger inom planområdet. Åtta bestånd bedömdes som ”delvis gynnsamma”,
varav två ligger inom planområdet. Totalt uppgår den totala arealen gynnsamma och delvis
gynnsamma habitat för arten på Preems mark till knappt 35 hektar. Av dessa ligger ca 5 hektar inom
området som planeras till exploatering.
Naturcentrums bedömning var att det behöver göras vissa åtgärder för att förbättra artens
födosöksmiljöer i syfte att inte försvåra för upprätthållandet av artens bevarandestatus. Den
åtgärdsplan som föreslogs innebar att man förbättrar redan befintliga födosöksmiljöer för arten samt
att nya lövskogsbestånd skapas genom åtgärder så som underväxtröjning och gallring av träd,
avverkning av fröträd, föryngringsavverkning avverkning och röjning, i syfte att bibehålla traktens
värde för fransfladdermus.
Preem har åtagit sig att genomföra den föreslagna åtgärdsplanen samt den uppföljning som föreslås
ske under en femårsperiod. Genom dessa kompenserade åtgärder bedömer Naturcentrum att den
eventuella negativa störningen och intrång i de miljöer som nyttjas av fransfladdermus för födosök
som ROCC-projektet innebär kan kompenseras.
I skrivande stund har majoriteten av de föreslagna åtgärderna enligt Naturcentrums
rekommendationer genomförts. De åtgärder som kvarstår är:
•
•

Åtgärd avseende föryngringsavverkning är planerad att genomföras under år 2020 i samband
med gallring av ett angränsande område.
Åtgärd avseende underväxtröjning och gallring är ej helt slutförd. Grov underväxtröjning är
genomförd men gallring kvarstår. Det har inte varit möjligt att genomföra detta med maskin
då markförutsättningarna kräver extremt torr eller alternativt frusen väderlek. Eventuellt
kommer manuell huggning för att successivt öka lövandelen bli aktuell.

Sammanfattande slutsats
Med stöd av Naturcentrums expertis gör Preem bedömningen att föreslagna och i princip
genomförda åtgärder säkerställer att förutsättningarna för upprätthållande av gynnsam
bevarandestatus för fransfladdermus på detta sätt kan säkerställas. Preemraff Lysekils verksamhet
bedöms därmed inte påverka artens bevarandestatus negativt.

Förändringar i och med en reducerad ROCC-design
Som framgår av bilaga B innebär en reducerad ROCC-design en något minskad markanvändning
jämfört med vid ursprunglig ROCC-design. Detta beror främst på att fastsvavelanläggningen utgår
samt att en ökad integration med befintligt raffinaderi minskar en del av det planerade
processområdet inklusive områden för servicesystem. En minskad markanvändning ger generellt sett
mindre störningsfrekvens för arter i området.
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16 Preemraff Lysekils påverkan på omgivande natur
Bakgrund
En del överklaganden rör frågor kopplade till Preemraff Lysekils eventuella påverkan på omgivande natur
genom verksamhetens utsläpp till luft och vatten. Med anledning härav ges i detta avsnitt en övergripande
beskrivning av utsläppspåverkan på natur tillsammans med en bedömning av Preemraff Lysekils påverkan på
naturområden och naturvärden i området runt raffinaderiet.
Skyddad natur och Preemraff Lysekils påverkan på omgivande natur beskrivs i tidigare inlämnat underlag i:
MKB 2016-12-12 7.1, 7.2, 8.5
Kompletteringar 2017-04-06: avsnitt 15
Bemötande 2017-09-28: avsnitt 13

Förändringar vad gäller art- och populationssammansättning i flora och fauna sker genom både
naturlig och antropogen (direkt eller indirekt) påverkan. När det gäller Sveriges flora och fauna beror
förändringar i ekosystem och förekomst av arter, förutom av naturliga variationer, främst på stora
övergripande faktorer som klimatförändringar, förändringar i markanvändning (t.ex. upphörande av
hävd) samt försurnings- och övergödningspåverkan. Mer lokala effekter på ekosystem och
artförekomster ses främst till följd av mänsklig påverkan genom skogsbruk, jordbruk och direkta
ingrepp i naturen.
En viktig del i miljöarbetet regionalt och lokalt är att skydda naturvärden och att värna om den
biologiska mångfalden i förekommande naturområden. En verksamhet kan påverka naturmiljön i ett
område dels genom aktiviteter som grävarbeten och byggnation vilket direkt påverkar området, dels
genom föroreningar i luft och vatten vilka indirekt påverkar området genom att förändra livsmiljön
för olika växt- och djurarter.
Det främsta hotet mot biotoper och arter samt skyddsvärda natur- och kulturområden är
förändringar i markanvändningen (som avslutad hävd och igenväxning av landskap) och direkta
fysiska ingrepp. Förekomst av luftföroreningar utgör främst ett indirekt hot mot
artsammansättningen och den biologiska mångfalden, t.ex. genom ökad försurning eller ökad
övergödning, som t.ex. att kvävegynnade arter slår ut kvävekänsliga arter (läs mer i faktaruta).
Skälet till att skydda naturområden är vanligtvis att man vill bevara den biologiska mångfalden.
Antalet arter i Sverige, liksom globalt, minskar för de flesta organismgrupper från söder till norr.
Minskningen hänger främst ihop med förändringar på storskalig nivå, t.ex. igenväxning på grund av
att den tidigare vanligt förekommande hävden av marker upphör, ett ökande kvävenedfall samt
klimatförändringar. Det finns dock stora regionala skillnader, som i grunden också är helt naturliga13.
Idag utgör pågående klimatförändringar ett av de största hoten mot naturvärden och
artsammansättning i den svenska floran och faunan, på samma sätt som på global nivå (se bland
annat IPBES, 2019).

13

Med naturliga avses här orsaker som inte hänger samman med människans påverkan, t.ex. vissa typer av
marker och naturtyper är i sin grund från början mer artrika än andra. T.ex. är trakter med kalkrika jordar
artrikare än de som finns på kalkfattigt urberg.
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Fördjupning om utsläppspåverkan på natur
Direkteffekter: Höga halter av svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak i den omgivande luften kan,
liksom en del andra gasformiga luftföroreningar (främst marknära ozon), orsaka skador på växter. De
halter av svaveldioxid och kväveoxider som förekommer utanför svenska tätorter är dock normalt
låga och underskrider de kritiska nivåerna med god marginal. Direkteffekter av svaveldioxid
förekommer knappast idag i Sverige (Pleijel m.fl, 2001b). Undantag kan dock vara vissa lavar och
mossor med mycket hög känslighet för SO2, vilka kan vara påverkade även utanför tätorter och
industriområden. Sannolikt har kväveoxiderna övertagit rollen som den mest skadliga föroreningen
för många lavar i de flesta svenska tätorter.
Försurning: I huvudsak växer den svenska skogen på relativt grovkorniga urbergsmoräner som ofta är
känsliga för försurning, och den svenska skogsmarken är naturligt sur (Sverdrup m.fl., 2001). Markförsurning, i kombination med flera andra både naturliga (vind, torka, frost, värme, skadeorganismer,
havssalter) och antropogena (ökad areal barrträd, ozon, och andra föroreningar) faktorer, verkar
stressande på träd och annan vegetation. Det finns relativt säkert belagda effekter av försurning på
den biologiska mångfalden i markfloran i skogsekosystem, främst i lövskog (Pleijel m.fl., 2001a).
Försurningen undergräver t.ex. förutsättningarna för vissa arter, varav en del är sällsynta (t.ex. vissa
lundgräs). Olika arter har olika förutsättningar och trivs på olika marktyper. Till exempel tål arter som
blåsippa, midsommarblomster, trolldruva och myska inte lågt pH, medan örnbräken, blåbär,
skogsstjärna, ängskovall och kruståtel kan växa på mycket sur mark. Generellt minskar artrikedomen
med ökad surhet. När det gäller markfauna tycks effekter av försurning på skalbärande organismer,
som landsnäckor, vara bäst belagd (Pleijel m.fl., 2001a). Vissa av de arter som hotas av försurning är
sällsynta och i flera fall rödlistade.
Övergödning: Näst efter markanvändning utgör övergödningen det största hotet mot rödlistade arter
i Sverige (Gärdenfors, 2000). Kvävenedfallet bedöms orsaka större effekter på den biologiska
mångfalden än försurningen (Pleijel m.fl., 2001a). Till skillnad från svavel är kväve ett näringsämne
som växterna behöver för sin tillväxt, och som kan vara begränsande för tillväxten. Nedfall av kväve
har därför en gödslande effekt på grödor och skog, och stora mängder kan bidra till övergödning av
marken. I vissa ekosystem, främst i de sydligaste delarna av landet (och i betydligt större utsträckning
på delar av kontinenten), bidrar kvävenedfallet även till försurningen. En ökad tillgång på kväve
och/eller ändrad sammansättning av tillgängligt kväve leder till att konkurrensförhållandena mellan
arter förändras, så att arter som förmår utnyttja en större mängd kväve konkurrerar ut andra, mer
kvävekänsliga och långsamt växande arter. Kvävenedfallet kan även minska antalet lämpliga biotoper
för rödlistade arter i främst södra Sverige (Pleijel m.fl., 2001a).
Metalldeposition: Deposition av metaller påverkar miljön genom att metaller anrikas i jordar, varifrån
de kan lösas ut och komma in i näringskedjan. Vissa metaller är essentiella och det krävs således en
viss tillgång på dessa för att växter och djur ska existera. Exempel på essentiella metaller är koppar
och zink. Men i alltför höga koncentrationer kan även essentiella metaller bli giftiga.
Avgörande för om en förhöjd förekomst av metaller i markmiljön ska orsaka giftpåverkan eller inte är
deras förekomstform. Om de förekommer i svårlösliga former och starka komplex måste de först
lösgöras för att komma i omlopp i det biologiska systemet (biosfären). Jordens och det omgivande
markvattnets beskaffenhet är därför avgörande för risken för effekter. Generellt gäller att risken för
giftverkan är mindre i organiskt rika jordar än i minerogena, respektive i pH-neutrala jordar än i sura.
Här skiljer sig dock vissa metaller från andra.
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Det är dock mycket svårt att avgöra i vilken utsträckning som observerade förändringar i t.ex. florans
sammansättning i ett område beror på en ändrad kemisk miljö. T.ex. har tidigare hävd i form av
slåtter, bete och bränning av ängs- och hedmarker i stort sett upphört under efterkrigstiden vilket
har lett till ökad igenväxning av öppna marker. Den ökade igenväxningen har inneburit att lågvuxna,
långsamt växande och störningsgynnade (t.ex. av bete) arter har ersatts av högvuxna, snabbväxande
arter, d.v.s. liknande förändringar som sker vid en ökad kvävedeposition.

Industriområden klassas, liksom en mängd andra typer av urbana miljöer (byggarbetsplatser,
järnvägsområden, hamnar, flygplatser m.m.), som s.k. ruderatmark. Dessa marker kännetecknas av
”störningsinslag” och är ofta utsatta för torka och hög solinstrålning. Naturligt förekommande
ruderatmarker förekommer t.ex. vid rasbranter, inlandsdyner, stränder och platser som regelbundet
och i stor omfattning störs av större djur (t.ex. betesmarker) (Larsson & Knöppel, 2009).
Ruderatmarker utgör ofta unika habitat för flora och fauna som har anpassats till och är beroende av
dessa störningar, och miljöerna spelar därför en viktig roll för den biologiska mångfalden.

Fördjupning biologisk mångfald
Biologisk mångfald avser variationsrikedomen bland levande organismer och de ekologiska system
inom vilka dessa organismer ingår. Ofta talar man om biologisk mångfald på tre nivåer: 1)
Mångfalden på ekosystemnivå, 2) Mångfalden av arter, 3) Den genetiska variationen inom arterna.
I begreppet biologisk mångfald brukar man även räkna in de ekologiska tjänster som naturen ger oss,
vilka vi är fullständigt beroende av, t.ex. fotosyntes, cirkulation av näringsämnen i ekosystemen samt
pollinering och fröspridning. Sverige, liksom de flesta andra länder i världen, har enats om att den
biologiska mångfalden ska bevaras och utnyttjas på ett hållbart sätt. Arbetet med att bevara biologisk
mångfald omfattar olika sätt, t.ex. kan man skydda särskilt värdefulla områden eller ta fram specifika
åtgärder för enskilda, hotade arter.

De stora förändringar som har skett under 1900-talet har delvis förändrat förutsättningarna för arter
knutna till ruderatmarker eftersom tidigare vanligt förekommande störningskännetecknade marker
har försvunnit eller minskat i areal. Mer ”moderna” miljöer som industriområden, bangårdar,
hamnområden och vissa stadsmiljöer har därför i viss mån ersatt och tagit över rollen från dessa
tidigare ”naturliga” ruderatmarker, och har därmed skapat nya habitatmöjligheter för
ruderatmarksanpassade arter.
I vissa aspekter kan Preemraff Lysekils verksamhetsområde klassas som ruderatmark med
förutsättningar för artrikedom, och vissa mer oanvända delar av verksamhetsområdet kan även till
viss del sägas utgöra en ”refug” för vissa arter eftersom de, då området är inhägnat, kan leva mer
ostört än i annan natur.
Att värdera Preemraff Lysekils påverkan, negativ som positiv, på flora och fauna i omgivningarna
(mer näraliggande eller på längre avstånd) är komplext. I jämförelse med mer storskaliga
förändringar i flora och fauna, som en följd av både naturliga variationer och pågående
klimatförändringar, bedöms dock de planerade tillkommande anläggningarna vid Preemraff Lysekil
och till dessa kopplade utsläppseffekter eller annan påverkan ha en knappt mätbar påverkan på
omgivande ekosystem.
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Vad gäller Preems klimatpåverkan och bidrag till den globala uppvärmningen är denna ringa i
förhållande till världens samlade utsläpp och klimatpåverkan från mänskliga aktiviteter, och det går
inte att påvisa en enskild verksamhets direkta påverkan på förändringar i artsammansättningen i ett
områdes flora och fauna. Detta till skillnad mot utsläpp av t.ex. luftföroreningar som svavel eller
utsläpp av ämnen i vattenrecipienter där mer tydliga samband kan ses.
I samband med byggnation av anläggningar kan en del lokala habitatförluster ske, samtidigt som nya
kan habitat tillkomma efter om- och tillbyggnation. Ingen påvisbar effekt kopplat till planerade
förändringar förväntas, varken jämfört med nuläge eller med nollalternativ.

Sammanfattande slutsats
I jämförelse med mer storskaliga förändringar i flora och fauna, som en följd av både naturliga
variationer, förändringar i markanvändning samt pågående klimatförändringar, bedöms Preemraff
Lysekil ha en knappt mätbar påverkan på omgivande ekosystem. Detta gäller både idag och vid ett
utbyggt raffinaderi.
Av bilaga A framgår Preems ambitioner vad gäller åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Av
tidigare inlämnat underlag i ärendet framgår även Preems kontinuerliga arbete med att minska sin
påverkan på omgivande miljö.

Förändringar i och med en reducerad ROCC-design
Inga påvisbara skillnader förväntas vad gäller påverkan på omgivande natur i och med en reducerad
ROCC-design. I och med att den reducerade designen innebär minskade utsläpp av framförallt svavel
så bedöms dock en eventuell påverkan bli mindre jämfört med vad den skulle blivit vid ursprunglig
ROCC-design.
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17 Naturreservatet Rixö
Bakgrund
Ett överklagande rör frågor kopplade till naturreservatet Rixö och Preemraffs potentiella påverkan på områdets
miljöstatus. Här ges därför en övergripande beskrivning av områdets syfte och status.
Skyddad natur och Preemraff Lysekils påverkan på omgivande natur beskrivs i tidigare inlämnat underlag i:
MKB 2016-12-12: 7.1.3

Syftet med naturreservatet Rixö (även benämnt Ryxö) är att bevara dess natur samt att säkerställa ön
för allmänhetens friluftsliv genom att de hävdberoende naturtyperna hävdas14 och att området hålls
tillgängligt för allmänhetens friluftsliv. I naturreservatets skötselplan finns uppställda bevarandemål
bl.a. hur hällmarkerna ska hållas öppna genom bete, bränning av ljung och underhållsröjning för att
hålla efter igenväxningsvegetation. Någon uppföljning av områdets miljöstatus görs dock inte och
framgår inte heller av dess skötselplan.
Sammanfattande slutsats
Det finns idag inga indikationer på att naturreservatet skulle uppvisa någon försämrad status vad
gäller miljö eller naturvärden som kan kopplas till Preemraff Lysekils verksamhet. Denna bedömning
baseras på de analyser och utredningar som har gjorts av hela påverkansområdet runt raffinaderiet
där den samlade kunskapen inte indikerar några betydande risker för direkta miljöeffekter på
naturreservatet. Rixö naturreservat är ett av de områden som speciellt nämns i Preemraff Lysekils
handlingsplan för oljespill (”Beredskapsplan Brofjorden”) som att område som det är av yttersta vikt
att skydda vid ett oljeutsläpp.

Förändringar i och med en reducerad ROCC-design
Som framgår av kapitel 16 ovan förväntas inga påvisbara skillnader vad gäller påverkan på omgivande
natur i och med en reducerad ROCC-design. I och med att den reducerade designen innebär
minskade utsläpp av framförallt svavel så bedöms dock en eventuell påverkan bli mindre jämfört
med vad den skulle blivit vid ursprunglig ROCC-design.

14

Med hävd avses t.ex. slåtter, bete och bränning av ängs- och hedmarker. När hävdberoende marker slutar
hävdas leder det till en ökad igenväxning av öppna marker. Den ökade igenväxningen bidrar till att lågvuxna,
långsamt växande och störningsgynnade (t.ex. av bete) arter ersätts av högvuxna, snabbväxande arter.
Resultatet blir en tydligt förändrad artsammansättning hos dessa marker.
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18 CCS
Bakgrund
En del överklaganden rör frågor kopplade till CCS, med påståendet att det inte är en mogen teknik. Här ges
därför en övergripande beskrivning av teknikens status och betydelse som klimatåtgärd. För mer kring detta
hänvisas till Bilaga A.
Preems arbete med CCS beskrivs i tidigare inlämnat underlag i:
MKB 2016-12-12 1.3.1 samt bilaga D.4

I en nyligen utgiven rapport skriven av Chalmersforskarna professor Filip Johnsson och Jan Kjärstad
(Johnsson & Kjärstad, 2019) på uppdrag av Energimyndigheten konstateras att det vid utgången av
2018 fanns arton storskaliga CCS-anläggningar i drift globalt, med ytterligare fem under uppförande
med förväntad start under 2019 och 2020. ”Storskaliga” CCS-anläggningar definieras enligt The
Global CCS Institute (GCCSI) som kolbaserade kraftverk med en infångningskapacitet på minst
800 000 ton per år eller industrianläggningar och övriga kraftverk med infångningskapacitet på minst
400 000 ton per år.
CCS-teknik i Europa har diskuterats sedan början av 2000-talet och en rad CCS-projekt har här stött
på problem och lagts ner, varav flera stora projekt i Tyskland som till stor del fallerade på grund av
lokal opposition gällande lagringsplatserna som hade föreslagits. Johnsson & Kjärstad lyfter även det
faktum att CCS-projekten i Europa främst har misslyckats på grund av att det har saknats en
långsiktig strategi för att investerare ska våga ta risken att investera i en så kapitalintensiv teknik som
CCS.
Av de listade anläggningarna som i dagsläget är i drift globalt är det flera som ligger på en årlig
infångningsmängd per år på motsvarande eller långt över Preemraff Lysekils nuvarande samt ansökta
mängder koldioxid, se Figur 2 nedan som är hämtad från rapporten.
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Figur 2 Lista på de CCS-anläggningar som vid utgången av 2018 var i drift eller under konstruktion. Tabell hämtad från
Johnsson & Kjärstad (2019).
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Koldioxidinfångning brukar delas in i tre metoder: post-combustion (efter förbränning av
bränslet/processen), pre-combustion (före förbränning av bränslet/processen) och Oxyfuelcombustion (förbränning i en atmosfär av ren syrgas och återcirkulerad rökgas). Post-combustion
finns som kommersiellt tillgänglig teknik, då grundprocessen använts inom kemiindustrin inom
många år. Det är därför den avskiljningsteknik som ligger närmast kommersialisering för tillämpning
på svenska utsläppskällor, speciellt med tanke på att den kan tillämpas på i princip alla utsläppskällor.
Dock behöver tekniken anpassas till de aktuella/specifika utsläppskällorna och det är därför mest
troligt att den först behöver demonstreras innan en fullskaleanläggning byggs. Idag finns två stora
anläggningar som använder tekniken; kolkraftverken Boundary Dam i Saskatchewan, Canada och
W.A. Parish nära Houston i Texas. Den sistnämnda anläggningen i Texas med en
elproduktionskapacitet på 240 MWe och en årlig infångningskapacitet på 1,4 Mton CO2 är den hittills
största anläggningen i världen som använder tekniken.
Enligt forskarna pekar allt på att CCS krävs för att uppnå nära nollutsläpp av koldioxid för cement-,
kemi- och raffinaderiindustrin. Det finns dock en rad frågor, framförallt vad gäller regelmässiga och
affärsmässiga förutsättningar, som idag påverkar möjligheterna för att bygga upp en storskalig
infrastruktur vad gäller transport och lagring av den infångade koldioxiden. Speciellt viktigt anser
författarna att det är att utreda hur nuvarande barriärer kopplat till Londonprotokollet och
båttransport av koldioxid inom EU-ETS kan övervinnas. Det bör också studeras hur det kan skapas
incitament för negativa utsläpp med hjälp av BECCS, dvs. infångning av biogena koldioxidutsläpp från
förbränning av biomassa.
I rapporten trycker forskarna på vikten av att så snart som möjligt därför planera för ett svenskt
demonstrationsprojekt som omfattar hela kedjan för CCS, dvs. avskiljning av CO2 samt transport och
lagring av CO2. Man konstaterar att Preem, tillsammans med Stockholm Exergi och Heidelberg
Cement är de som i nuläget (2018) mest uttalat har kommunicerat CCS (och BECCS) som en del av
deras framtida åtgärder för att minska utsläppen, och man lyfter därför att dessa kan utgöra
kandidater för ett sådant demonstrationsprojekt.
Enligt Johnsson & Kjerstad är de tekniska förutsättningarna för CCS och BECCS i Sverige goda, inte
minst på grund av möjligheter till samordning med Norge när det gäller att etablera en effektiv
infrastruktur för transport och lagring.
I bilaga A beskrivs Preems arbete med CCS som en klimatåtgärd.
Sammanfattande slutsats
Globalt finns idag ett knappt tjugotal CCS-anläggningar i stor skala i drift. Av de listade
anläggningarna som i dagsläget är i drift är det flera som ligger på en årlig infångningsmängd per år
på motsvarande eller långt över Preemraff Lysekils nuvarande samt ansökta mängder. Tekniken finns
och enligt Johnsson & Kjerstad (2019 är de tekniska förutsättningarna för CCS och BECCS i Sverige
goda.

Förändringar i och med en reducerad ROCC-design
Som framgår i bilaga A har Preem nu kommit längre fram i sina planer för storskalig CCS jämfört med
det som tidigare har aviserats.
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