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Abstract  
 

Small scale incineration of recovered wood waste (RT-flis) - A study on 

the possibilities for smaller district heating plants to incinerate RT -flis in 

the north of Sweden. 

Author: Maria Nordberg 
 

The purpose with this report was to investigate the possibilities for smaller district heating 
plants to use recovered wood waste (RT-flis) as fuel. A smaller district heating plant in the 
north of Sweden (Sorsele värmeverk AB) was the main study object. To be able to incinerate 
this fuel there are a number of requirements that need to be fulfilled according to the law. In 
addition to these requirements, the incineration of this fuel also needs to be profitable. The 
results for this study were obtained through interviews, investigations of the incineration 
laws and the fuel supply, as well as an analysis of the opinions occurring within the personnel 
of the heating plants. The results show that the possibility to incinerate RT-flis depends on 
the appropriate technology; the possibility to fulfill the requirements of the law, as well as it 
has to be profitable. All these parameters are in close relation to each other. Whether it is 
technologically possible to use RT-flis largely depends on the construction and technology of 
the heater, which affects the possibility to fulfill the requirements on, for example, air 
emissions. Economically, main issues include investments into measuring equipment, but 
also the accessibility of fuel. The most important aspect is the quality of the fuel (e.g., 
contaminations).  
 
Keywords: Recovered wood waste, Northern Sweden, District heating production, Air 
emissions.  
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erfarenheter och befattningar. Jag vill tacka dessa för ett vänligt bemötande, gott tålamod 
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personer och deras tid hade detta arbete inte varit möjligt. Genom arbetet har jag vidgat mina 
vyer och fått större förståelse för sambandet mellan lagstiftning, ekonomi, miljö, 
verksamhetsutövare, tillsynsmyndighet och därigenom även om hållbar utveckling inom 
energiområdet.  
 
Ett speciellt tack vill jag rikta till Magnus Berggren, VD på Sorsele värmeverk, samt till min 
handledare Erik Sundkvist, verksam vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap på 
Umeå universitet, som genom hela processen varit ytterst närvarande och tillgänglig, samt 
givit mig detta projekt. 
 

  



 
 

Sammanfattning 
 

En av nutidens stora miljö- och världsfrågor är problematiken kring förbränning av fossila 
bränslen och koldioxidutsläpp, vilket resulterat i global uppvärmning. Detta, tillsammans 
med tillämpning av ekonomiska styrmedel gynnar utvecklingen av förnyelsebara 
biobränslen. Från och med 2002 får inte brännbart avfall deponeras, utan ska material- eller 
energiåtervinnas enligt förordningen om deponering av avfall (2001:512). Att nyttja avfall 
som bränsle har därmed också blivit en ökande trend vid produktion av fjärrvärme.  
 
Returträ/RT-flis är ett trädbränsle som innan det blev ett bränsle haft ett annat 
användningsändamål, till exempel rivningsvirke. Returträet är restprodukter av trä från 
konsumtion som materialåteranvänds, återvinns eller energiåtervinns. RT-flis är ett billigt, 
torrt bränsle med högt energiinnehåll, dessvärre kan bränslet innehålla föroreningar på 
grund av returträets tidigare användningsändamål och behandling. Dessa föroreningar kan 
bidra till ökat underhåll av pannan men även försvåra uppfyllande av kraven som  ställs i 
lagstiftningen. Beroende på fjärrvärmeverkets storlek och vad som förbränns ställs olika krav 
på utsläpp till luft och vatten men även mätkrav.  
 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur lagstiftningen för förbränning av biobränslen 
och RT-flis är uppbyggd samt att undersöka vilka problem som hör RT-flisen till, med 
avseende på förbränning, kvalitet och föroreningar. Syfte var även att undersöka hur 
förutsättningarna för mindre värmeverk i Västerbotten ser ut, för att dessa ska kunna nyttja 
RT-flis som bränsle i sin värmeproduktion. Utgångspunkten för studien har varit ett mindre 
värmeverk i Västerbottens inland (Sorsele värmeverk AB). Syftet har besvarats via studier av 
rapporter, vetenskapliga artiklar, tillstånd, lagstiftning och information från centrala 
myndigheter och verk. Muntliga referenser från försäljare av bränslen, bränsleansvariga på 
olika fjärrvärmeverk och handläggare har också använts. 
 
Resultatet visar att efterfrågan på RT-flis har ökat de senaste åren, trots att det är få 
anläggningar som har tillstånd att förbränna RT-flis. Erfarenheterna vid förbränning av RT-
flis varierar mellan anläggningarna.  
 
De anledningar värmeverken uppger som hinder till att inte förbränna RT-flis är tekniska 
skäl, juridiska, som tillståndskrav och uppfyllande av utsläpps- och mätkrav, samt 
ekonomiska skäl. Resultatet visar även hur viktigt det är med god sortering av returträet för 
att upprätthålla tillräckligt bra kvalité. Är RT-flisens kvalité undermåttlig kan problem med 
pannan uppstå och uppfyllande av utsläppskrav blir svåra att klara av, vilket i sin tur kan leda 
till ökade kostnader och underhåll. En förutsättning för att kunna förbränna RT-flis vid 
mindre värmeverk i norra Sverige är även tillgången på RT-flis av god kvalité. RT-flis 
uppkommer främst i större städer där många människor bor. För förbränning av RT-flis i 
norra Sveriges inland innebär det att import av RT-flis måste ske för att det ska vara lönsamt 
att söka tillstånd. De långa transporterna innebära dock kostnader som kan bli ogynnsamma. 
Tillgången på RT-flis i Norge är god eftersom man inte har samma möjligheter som i Sverige 
att förbränna RT-flis. Därav är RT-flisen från Norge också mycket billig och eventuellt en 
källa att nyttja för de mindre värmeverken i norra Sveriges inland.  
 
 
 
 
  



 
 

Förkortningar och begrepp med förklaringar 
 
Dioxiner och furaner - Svårnedbrytbara organiska föreningar som kan bildas vid förbränning 
och som kan ha toxiska egenskaper.  
  
Energiemissioner - Emissioner som uppstår då ett bränsle som levererar energi förbrukas, till 
exempel utsläpp som avges från ett fordon som förbrukar bensin.  
 
Energienheter: 
KWh (Kilowattimme) 103 wattimmar=1000 wattimmar. 
MWh (Megawattimme) 106 wattimmar=1000 kilowattimmar. 
GWh (Gigawattimme) 109 wattimmar=1000 megawattimmar. 
TWh (Terawattimme) 101 2 wattimmar= 1000 gigawattimmar.  
 
Fluidiserad panna - Panna som har en bädd av sand. Genom bädden leds förbränningsluft 
och vid tillräckligt hög lufttillförsel börjar bädden att sväva (fluidisera). Bränslet matas in i 
pannan/bädden och förbränns.  
 
Förbrännare - Företag eller kommun som eldar ett bränsle för fjärrvärmeproduktion.  
 
Grot - Skogsbränsle beståendes av Grenar Och Toppar (GROT). 
 
K-värde - Utsläppsgränsvärde som beräknas via en formel angiven i bilaga 2 i 
Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning (NFS 2002:28).  
 
m3s - Kubikmeter stjälpt mått (lösvikt). 
 
mg/Nm3 eller mg/m3 ntg - Milligram normalkubikmeter torr rökgas.  
 
Organiska halogenföroreningar - Halogener är klor, flor, brom, jod och astat. Organiska 
halogenföreningar är således en organisk förening där halogener ingår.  
 
Returträ - Ett trädbränsle som innan det blev ett bränsle haft ett annat användningsändamål, 
till exempel rivningsvirke. Returträet är restprodukter av trä från konsumtion som 
materialåteranvänds, återvinns eller energiåtervinns. Returträ innefattas inte av 
restprodukter från avverkning eller från bearbetningsprocesser från sågverk, exempelvis 
hyvling eller sågning. 
 
Returträflis (RT-flis) - Flisat eller krossat returträ som sedan kan användas som bränsle i 
fjärrvärmepannor. 
 
Rosterpanna - En panna vars nedre del är utrustad med en roster vilket innebär en lutande 
botten som bränslet kan matas fram på. På rostern torkas, antänds, brinner och 
slutförbränns bränslet. Askan/slaggen som uppstår matas sedan ut ur pannan. Bränslet 
utgörs av fasta material.  
 
Slagg - Restprodukt som uppstår vid förbränning av fasta bränslen och oljor.  
 
Tungmetall - Metall som har en densitet tyngre är 5 g/cm3.  
 
Utsläppsgränsvärde - Mängd/koncentration och eller nivå av ett visst utsläpp som inte får 
överskridas.  
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1 Inledning 
 
 
Konsekvenser och problem kopplade till förbränning av fossila, ej förnyelsebara bränslen har 
blivit en av nutidens stora världs- och miljöfrågor. Bland de mest belysta miljöfrågorna till 
följd av förbränningen av fossila bränslen är koldioxidutsläpp som resulterat i global 
uppvärmning (Naturvårdsverket, 2013). Från att man i princip sett oljan som en oändlig 
resurs har man börjat se den som ändlig. Oljepriserna har skjutit i taket och tillämpande av 
ekonomiska styrmedel i form av utsläppsrättigheter och koldioxidskatter har införts. För att 
minska koldioxidutsläppen har användandet, utvecklingen och efterfrågan på alternativa mer 
miljövänliga förnyelsebara bränslen vuxit fram (Energimyndigheten 2012a, 37). I 
förbränningssammanhang talar man om användandet av förnyelsebara biobränslen och alla 
möjligheter som finns med dem. Det är lätt att glömma bort biobränslenas nackdelar i 
jämförelse med oljans. Detta dels då att det anses som en naturlig process i utvecklingen att 
öka biobränsleanvändningen i förhållande till de fossila bränslena. Och dels då man vill 
skynda sig med att byta ut de fossila bränslena mot förnyelsebara bränslen, för att förhindra 
den rådande klimatpåverkan som sker till följd av koldioxidutsläppen (Hall och Scrase 1998). 
 
I Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall finns avfallshierarkin 
nämnd. Hierarkin är en prioriteringsordning för hur avfallsfrågor bör bemötas och hanteras 
politiskt och via lagstiftning. Mest önskvärt och högst upp på hierarkin är att förebygga att 
avfall uppkommer, därefter återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning så som 
energiåtervinning och sist bortskaffande av avfall, så som deponering (2008/98/EG). Från 
och med 2002 får inte brännbart avfall deponeras, utan ska material- eller energiåtervinnas 
enligt förordningen om deponering av avfall (2001:512) (SFS 2001:512). Att nyttja avfall som 
bränsle har därmed blivit en ökande trend vid produktion av fjärrvärme (Energimyndigheten 
2012a, 54).  
 
RT-flis är flisat trä, som tidigare används till olika ändamål och sedan blivit rivningsvirke, 
främst uttjänt emballage och virke från industrin. Flisets kvalité och renhet varierar mycket, 
rent flis kan i princip likställas med rena biobränslen (Strömberg och Herstad Svärd 2012, 
66). Träavfall/RT- flis kan även innehålla farliga ämnen som gör att det klassas som farligt 
avfall i avfallsförordningen (2011:927) (SFS 2011:927). Genom att RT-flis kan klassas på olika 
sätt beroende på flisets föroreningsgrad och uppkomst tillämpas olika lagstiftning vid 
förbränning av RT-flis. Därigenom kommer även olika krav och villkor att ställs vid 
förbränning, beroende på vilken lagstiftning som används (SFS 2002:1060). RT-flisets 
heterogenitet och varierande kvalité kan dessutom skapa problem vid förbränning och 
därmed kan förbränning av RT-flis blir komplex (Jermer et al. 2001, 5).  
 
I Västerbottens inland ligger Sorsele. Vid Sorsele värmeverk vill man börja förbränna RT-flis 
för värmeproduktion i sin biopanna. En rad frågor dyker då givetvis upp, till exempel vilka 
lagkrav som finns och vilka villkor som följer vid förbränning av RT-flis. Vad krävs för att 
uppnå dessa krav, är de uppnåeliga? Finns det behov av tillstånd och olika mätningar? Hur 
ska man hantera och sortera detta bränsle och varifrån ska man få RT-flisen?  

1.2 Syfte/frågeställning  

Syftet med arbetet är att undersöka hur lagstiftningen för förbränning av RT-flis är uppbyggd 
samt undersöka vilka problem som hör RT-flisen till med avseende på förbränning, kvalitet 
och föroreningar. Arbetets syfte är även att med Sorsele värmeverk som utgångspunkt 
undersöka hur förutsättningarna för mindre värmeverk i Västerbotten ser ut, för att dessa 
ska kunna nyttja RT-flis som bränsle i sin värmeproduktion. Följande frågeställningar är 
utgångspunkt för denna undersökning: 
 

 Vad är RT-flis och vilka problem finns med RT-flis kopplat till förbränning och miljö? 
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 Vilka regler gäller vid avfalls- och samförbränning av RT-flis för 
fjärrvärmeproduktion?  

 
 Hur ser tillgången på RT-flis ut i närområdet, Västerbotten, närliggande län och i 

norra Norge? 
 

 Är det ekonomiskt och tekniskt rimligt, med tanke på bränslekostnad och de krav som 
ställs att börja förbränna RT-flis i Sorsele? Hur gör andra förbrännare i liknande 
situation? 

 
 Hur kan rutiner för hantering och sortering av RT-flis utformas för Sorsele 

värmeverk? 

1.3 Avgränsning 
Arbetet är avgränsat till att enbart belysa de vanligaste biobränslena med trä- skogsursprung, 
samt RT-flis som används till förbränning för värmeproduktion. Arbetet är även avgränsat 
till att främst handla om utsläpp från rökgaser och rökgaskondensering, inte restprodukter i 
form av aska och slagg. Den geografiska avgränsningen i studien är att undersöka 
förbränningsanläggningar i Västerbottens- och Norrbottens län. Lämpliga leverantörer av 
RT-flis är avgränsat till samma område, närliggande län samt Norge. Den geografiska 
avgränsningen beror på att de yttre villkoren som bränsletillgång och klimat är jämförbara 
för anläggningarna samt att det inte kan anses rimligt att frakta RT-flis längre sträckor till så 
små verksamheter.  
 
Studien om hur andra förbränningsanläggningar går tillväga och tänker är avgränsad med 
avseende på anläggningarnas storlek, panna/pannor, bränsle, om rökgaskondensering är 
installerad och övrig teknik. De största anläggningarna som finns i Umeå, Boden, Luleå, 
Skellefteå och Piteå är inte relevanta för studien och dess syfte och är således ej lämpliga att 
jämföra med mindre fjärrvärmeverk. En avgränsning har även gjorts gällande 
avfallsförbränningslagstiftningen, som enbart är en sammanfattning av gällande 
förordningar och föreskrifter, då en ny förordning kommer att publiceras i dagarna och 
ersätta de nu gällande.  
 

2 Bakgrund 
 

2.1 Fjärrvärme 

Ett fjärrvärmeverk fungerar förenklat på följande vis: En panna eldas med ett bränsle, till 
exempel kol, torv, olja flis, hushållsavfall eller gas (Nationalencyklopedin, 2013a). 
Panncentralen producerar då hetvatten, som pumpas ut via fjärrvärmeledningar/nät till de 
fastigheter som är anslutna till nätet (Tekniska verken, 2013). Vattnets temperatur i 
framledningen till fastigheterna kan vara upp mot 120° C, vattnet är alltså trycksatt (Svensk 
fjärrvärme). Fastigheten är ansluten till nätet med två ledningar, en fram - och en 
returledning. I fastigheten finns en fjärrvärmecentral/värmeväxlare som överför värmen från 
det uppvärmda hetvattnet från fjärrvärmenätet till de varmvattensystem som finns inne i 
huset. Fjärrvärmevattnet värmer således upp de vatten som går till element och tappvatten i 
fastigheten. Det heta vattnet i framledningen från fjärrvärmeverket kommer aldrig i fysisk 
kontakt med vattnet i fastigheten (tappvattnet och vattnet i elementen) utan värmer bara upp 
fastighetens vatten via värmeväxlaren. När värmen överförts från fjärrvärmenätets 
framledning till husets varmvattensystem återvänder det avkylda fjärrvärmevattnet mot 
fjärrvärmeverket via returledningen för att värmas upp på nytt. Returvattnet har en 
temperatur på ca 55° C (Tekniska verken, 2013).  
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En förbränningsanläggning kan ha rökgaskondensering installerad. Detta innebär att man 
kraftigt kyler ner rökgaserna från anläggning, på så vis kan man kondensera ut vatten ur 
rökgaserna. Genom kondensationen kan man få ut energi som är bunden till rökgaserna. Är 
det ett högt vatteninnehåll i rökgaserna så får man ut mer energi. Rökgaskondensering är en 
intressant teknik av flera skäl, till exempel så gör tekniken att föroreningar från rökgasen 
följer med kondensatet, till exempel stoft, metaller och salter vilket även gör 
rökgaskondenseringen till en reningsteknik för rökgaser (Persson et al. 2005, 301-302). 
 
Tekniken med att använda fjärrvärme startade i USA och Tyskland i slutet på 1800-talet, i 
Sverige var Sabbatsbergs sjukhus först med ett eget fjärrvärmesystem 1878. Det allmänna 
intresset för fjärrvärme var dock svalt, först efter andra världskriget då behovet av värme och 
el ökade, började man finna nytt intresse för tekniken. Det stora genomslaget för fjärrvärmen 
kom dock först på 70-talet till följd av oljekrisen 1973. Den drivkraft som på 70-talet gjorde 
att fjärrvärmesystemet blev så populärt är förmodligen ännu den starkaste drivkraften för att 
använda fjärrvärme. Tillsammans med möjligheterna med att energiåtervinna avfall, 
skogsrester och nyttja biobränslen från framför allt skogen (Svensk fjärrvärme, 2009).  

2.2 Vad är biobränslen?  
Biobränsle är en förnyelsebar resurs. Allt biologiskt material som är brännbart är ett sorts 
biobränsle. Biomassa är den biologiskt nedbrytbara delen av produkten och räknas som en 
solbaserad energikälla. Förnyelsebar energi innebär att energikällorna återbildas konstant 
med hjälp av solens instrålning på jorden. Fossila bränslen är lagrade energikällor som 
råolja, stenkol, naturgas och till viss del torv. De fossila bränslena består av döda växter och 
djurdelar och bildades för miljoner år sedan. Uttaget av de fossila bränslena går fortare och 
är större än återskapandet av dem (Energimyndigheten 2012a, 63-64). 
 
Ursprungsmaterialet i biobränsle är biomassa/organiskt material. Biobränslet kan bestå av 
själva råvaran biomassa, men kan även ha genomgått en omvandling, kemiska eller 
biologiska processer. Vissa biobränslen har haft ett annat användningsändamål tidigare. 
Skogen står för den största biobränsleråvaran (Energimyndigheten 2009, 3). Biobränslen 
kan vara fasta, flytande och gasformiga (WWF, 2011). Eftersom det finns många olika typer 
av biobränslen kan det underlätta att dela in dem, till exempel utifrån dess ursprung.  
 
Trädbränslenas ursprung är från en trädråvara som inte genomgått någon kemisk 
behandling. De innefattar allt från barr, bak, löv och ved men även trädråvara från skogs- och 
träindustrin, som spån och flis (Strömberg och Herstad Svärd 2012, 36). Förädlat trädbränsle 
är briketter och pellets. Pellets är ett bränsle som malts, torkats och pressats ihop, pelletsen 
är ett torrt bränsle i jämförelse med flis (Energimyndigheten 2009, 3). Skogsbränsle eller 
avverkningsbränsle består av grenar, toppar och småträd från avverkning, även kallat GROT 
(Grenar Och Toppar). Skogsbränslen är en typ av trädbränsle, råvaran har dock inte haft ett 
tidigare användningsområde. Förutom att skogsbränslen kan vara från avverkning kan det 
även komma från sågverk och massaindustrin (Strömberg och Herstad Svärd 2012, 49, 51- 
79).  
 
Övriga trädbränslen är till exempel returträ (RT-trä, RT-flis) som är ett återvunnet 
trädbränsle som tidigare haft en annan användning till exempel rivningsvirke, salix från 
energiskogsodlingar, samt lövträd/ädelträd. Förutom biobränslen med ursprung från skogen 
finns jordbruksbränslen som halm, hampa och spannmål, samt avfallsbränslen som rötslam, 
gummidäck, gödsel, animaliskt avfall och flytande biobränslen som tallbecksolja (Strömberg 
och Herstad Svärd 2012, 49, 51- 79).  
 

Huruvida torv ska klassas som ett biobränsle är omdiskuterat. EU klassar torven som ett 
fossilt bränsle och därav inkluderas torven i handel med utsläppsrätter. IPCC 
klimatforskarpanelen hävdar inte det. Sverige skattar torven som långsamt förnyelsebar med 
klimatpåverkan (Energimyndigheten 2009, 3).  
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2.3 Utvecklingen av bränsleanvändningen för fjärrvärmeproduktion 
Utvecklingen av bränsleanvändningen för värmeproduktion av avfall, trädbränslen, torv och 
olja under de senaste trettio åren kan avläsas i tabell 1 nedan. Användningen av avfall som 
bränsle vid framställning av värme vid fjärrvärmeverk har under de senaste trettio åren ökat 
från 1,3 TWh 1980 till 11,7 TWh 2010. Den tydligaste ökningen kan ses vid användandet av 
trädbränslen, från 0,3 TWh 1980 till 31,7 TWh 2010, således en ökning med över 30 TWh på 
trettio år. Oljeanvändningen har generellt gått ner, anledningen till ökningen 2010 beror på 
en ovanligt kall vinter. Utvecklingen av användandet av fjärrvärme har under samma period, 
från 1980-2010 gått från 34,5 TWh till 66, 5 TWh, en ökning med 32 TWh det vill säga nästan 
hundra procent på trettio år (Energimyndigheten 2012b, 23,24,35).  
 
Tabell 1 : Bränsleanv ändningen i fjärrv ärmev erk för v ärmeproduktion av  trädbränslen, torv  och av fall. 
Presenterade i femårsintervall mellan 1980–2010, uttry ckt i TWh (Energimy ndigheten 201 2b, 23, 24, 35).  

År Avfall T rädbränslen T orv  Olja 

1980 1,3 0,3 - 30,9 
1985 3,1 2,7 0,8 17,8 
1990 3,9 3,7 2,6 3,6 
1995 4,5 11,1 3,2 6,0 
2000 5,6 14,3 2,4 2,9 
2005 7,5 18,8 2,6 3,2 

2010 11,7 31,7 2,9 4,7 

 

2.4 Miljöpåverkan av biobränslen 

2.4.1 Utsläpp till luft vid förbränning  

Luftutsläpp och föroreningar som uppstår vid förbränning kan kategoriseras på flera sätt, till 
exempel hur dessa påverkar omgivningen. Stoft, kvävedioxid (NO2) och kolväten (PAH) har 
främst en lokal påverkan. Utsläpp av svavel (SOX)- och kväveoxider (NOX) bidrar med 
regionala problem till exempel försurning och övergödning. Global påverkan har flyktiga 
organiska kolväten (VOC) och utsläpp av koldioxid (CO2), med global uppvärmning som följd 
(NUTEK och Naturvårdsverket 1996, 42).  
 
Utsläppen till luft vid förbränning är beroende av flera faktorer, till exempel den tekniska 
utrustningen, bränslets kvalité och fukthalt, hur man eldar samt hur anläggningen är 
installerad och utformad (Energimyndigheten 2010, 7). Det finns flera metoder för att 
minska utsläppen till luft, miljötekniska åtgärder innefattas av både processinterna åtgärder 
som val av bränslen och styrning av förbränningsförhållanden, och externa reningstekniker 
(Persson et al. 2005, 207-267). 
 
Stoft uppkommer efter förbränning, rökgaserna innehåller då fasta partiklar bestående av 
sot, som är ofullständigt förbrända partiklar och aska, som är oxider av metaller och alkaliska 
jordartsmetaller. Fasta bränslen ger upphov till mer stoft än olja. I anläggningar med god 
reningsteknik för stoftavskiljning brukar utsläppen av stoft till luft vara låga och inte av så 
stor betydelse. Utsläppen av flyktiga organiska kolväten (VOC) brukar i större 
förbränningsanläggningar inte vara så stora, förbränningsbetingelserna är viktiga och därav 
är småskalig vedeldning med sämre förbränningsteknik en större producent av flyktiga 
organiska kolväten. Hur mycket svaveldioxid (SO2) som bildas vid förbränning är beroende 
av hur mycket svavel bränslet innehåller. Utsläpp av kväveoxider (NOX) beror på både panna, 
förbränningsteknik och bränsle. Utsläpp av koldioxid (CO2) är beroende av kolinnehållet i 
bränslet. Skillnaden mellan fossila bränslen och biobränslen är att biobränslena inte ger 
något nettoutsläpp utan ingår i kretsloppet genom att ny biomassa återbildas under relativt 
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kort tid, till exempel i form av skog (NUTEK och Naturvårdsverket 1996, 42-43). Utsläppet av 
metaller är starkt kopplat till det bränsle som man använder, utsläppet av metaller kan 
minskas på ett effektivt sätt via god stoftavskiljning, eftersom de metaller som finns i 
rökgaserna ofta är partikelbundna. Kvicksilver (Hg) är dock en metall som skapar problem 
inom avfallsförbränningen eftersom den till stor del är gasformig, detta åtgärdas med hjälp 
av sortering av bränslet. Rökgaskondensering är också en metod i detta sammanhang. Då 
ångan kondenseras till vatten följer kvicksilvret och många andra föroreningar med i vattnet 
och avskiljs från rökgaserna och släpps därmed inte ut till luften (Persson et al. 2005, 300-
302).  

2.4.2 Restprodukter 
Vid förbränning bildas restprodukter, hur mycket aska som uppstår beror dels på bränslet 
men även på förbränningsteknik. Aska som uppstår bör återanvändas om det är möjligt, 
alternativt deponeras på ett bra sätt. Askor och slagg kan ha höga metallhalter som kan lakas 
ur om de deponeras felaktigt till omgivande miljö (NUTEK och Naturvårdsverket 1996, 43-
44). Hur mycket aska som bildas vid förbränning av ett bränsle är av betydelse speciellt om 
askan måste deponeras, vilket innebär mer kostnader (Strömberg och Herstad Svärd 2012, 
367).  

2.4.3 Övrig miljöpåverkan 
Miljöeffekterna av ett bränsle är inte enbart kopplat till förbränningen av bränslet, hur 
bränslet är framställt har också betydelse. Odling av biobränslen på åkrar kan till exempel 
innebära tillförsel av bekämpningsmedel (undantag ekologisk odling) och konstgödsel samt 
plöjning med jordbruksmaskiner. Här kan även problem uppstå med kväve- och 
ammoniakemissioner på grund av kväveöverskott till följd av gödsling. Själva 
förädlingsprocessen innebär också energiemissioner. Det är svårt att bedöma miljöpåverkan 
av biobränslen från skogen då skogsskötseln ser så olika ut. Rena skogsplantager är det 
ganska få av i Sverige, men skogsvårdsprogram är det få skogar som inte har. För den odlade 
skogen finns flera likheter med odlade biobränslen på åkrar, till exempel emissioner av 
näringsämnen och bekämpningsmedel samt fragmentering och undanträngning av biotoper. 
Icke att förglömma är även de vägar som behövs till avverkningsplatserna, och 
förädlingsprocessen till pellets eller flis. Enighet råder i synen på att de odlade biobränslenas 
främsta miljöpåverkan under produktionstiden är i odlingsfasen, dels från utsläpp av 
energiemissioner från maskiner, och dels vid själva markanvändandet med övergödning, 
försurning, undanträngande av biotoper och inskränkt biologisk mångfald (Molander et al. 
2010, 36-39). Genom den ökade användningen av trädbränslen så ökar även uttaget från 
skogen vilket leder till att marken utarmas. Askan som uppstår vid förbränningen är en 
resurs som är viktig att nyttja, genom att återföra aska till markerna så recirkuleras 
näringsämnena för att spara på naturresurserna (NUTEK och Naturvårdsverket 1996, 44). 
 

2.5 Sorsele värmeverk 
Sorsele kommun har ett invånarantal på 2673 personer och är beläget i Västerbottens län, 
Lappland. Centralorten är Sorsele (Nationalencyklopedin, 2013b) som ligger ca 25 mil 
nordväst om Umeå. Det nya värmeverket i Sorsele har funnits sedan 1999 och består av en 
fastbränsleeldad rosterpanna på 5,5 MW samt en oljepanna på 2,5 MW. Oljepannan används 
endast när fastbränslepannan är avstängd till exempel vid reparation och som spetsvärme på 
vintern vid långvarig kyla. Energiproduktionen under ett år är ca 19 GWh, av de säljs 17 GWh 
till kunder anslutna till fjärrvärmenätet. Bränsleförbrukningen vid verket uppskattas till ca 
24 000 m3s biobränsle per år. Bränslet består av en blandning av flis (främst grot), rå 
sågspån, flisat rent träavfall, riven bark samt en mindre mängd spånbriketter. Denna 
blandning beräknas för närvarande hålla en fukthalt på ca 45-50 % (Sorsele Värmeverk AB, 
2012).  
 
Förbrukningen av olja är max 20 m3/år. Värmeverkets reningsteknik utgörs idag av en 
multicyklonanläggning och elfilter. Utsläppsnivåerna till luft är mycket låga enligt besiktning 
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som gjordes 2000, speciellt stofthalten på 1,3 mg/m3 ntg vid 13 % O2. Vid besiktningstillfället 
höll bränslet en fukthalt på ca 35 % och bestod av briketter och torrt spån. Eftersom dagens 
bränsle är fuktigare antas stofthalten vara något högre periodvis (Sorsele Värmeverk AB, 
2012). Vid en besiktning som gjordes 2013 uppmättes stofthalten till 9,6 mg/m 3 ntg vid 13 % 
O2 (METLAB miljö AB, 2013a). Denna nivå uppmättes vid en provförbränning med 
inblandning av ca 20 % RT-flis (Berggren muntl. a).  
 
På värmeverket planeras just nu att installera rökgaskondensering. Detta innebär att man får 
ut fjärrvärme från den varma rökgasen och på så vis kan man effektivisera energiuttaget med 
ca 20 %. Genom rökgaskondensering tvättas rökgaserna och syrehalterna sänks, därmed kan 
utsläppen till luft, främst av stoft och kväveoxider förväntas att minska i förhållande till 
värmeproduktionen. Ett fuktigare bränsle kommer dock att användas för att få en effektiv 
kondensering, vilket i sin tur ger högre stofthalter än vid besiktningstillfället 2000. 
Stofthalterna förväntas ändå fortsättningsvis ligga på mycket låga nivåer (<5 mg/m 3 ntg) då 
dessa två faktorer förväntas ta ut varandra. Anläggningen får max ha ett utsläpp på 100 mg 
per m3 ntg (13 % CO2) (Sorsele Värmeverk AB, 2012).  
 
Sorsele värmeverk planerar att söka tillstånd från Länsstyrelsen för mer omfattande 
förbränning av sorterad avfallsklassad RT-flis från rivningar och annat träavfall under 2013. 
För att bedöma miljöeffekterna av detta så ska provförbränningar göras under vinteråret. Vid 
provförbränningarna ska prover på bottenaska och rökgaser tas enligt de parametrar som 
anges i Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning (2002:28) och som behöver 
kontrolleras inför en tillståndsprövning (Sorsele Värmeverk AB, 2012).  
 
Provförbränningen av RT-flis kommer max att uppgå till 50 ton blandad RT-flis per 
kalenderår samt även ren träflis. Den rena träflisen från sågverk/träindustrier, 
trädgårdsrester är ej anmälnings-/tillståndspliktig. De miljöeffekter man förväntar sig i och 
med inblandningen av RT-flis uppskattas bli små. Detta då RT-flisen ska vara väl sorterad 
och är ett torrt bränsle som passar sig bra tillsammans med inblandning av fuktigare 
bränslen som bark och grot. Genom att RT-flis är ett torrt bränsle förväntas stofthalterna bli 
låga. Risk finns dock för att organiska ämnen och metallhalter i rökgasen ökar eftersom 
rivningsvirket kan innehålla färger. God stoftavskiljning gör dock att även partikelbundna 
föroreningar som metaller avskiljs. Kvalitén på askan kan också försämras vid inblandning av 
RT-flis, beroende på vad som har flisats. Således är god stoftavskiljning samt god sortering av 
råvaran som ska flisas av yttersta vikt. RT-fliset under prövotiden kommer att tas från 
Sorsele kommuns insamling på Svartliden där bra metoder finns för sortering (Sorsele 
Värmeverk AB, 2012). Processbild på Sorsele värmeverk finns i bilaga 1.  

2.6 Införande av nya bränslen 
Vid införlivning av ett nytt bränsle är det en rad aspekter som måste beaktas, till exempel 
lagring av bränslet, tillgång och om bränslet passar in förbränningstekniskt för anläggningen. 
Den andra delen att beakta är den juridiska, om ändringar av eller nya tillstånd behövs. 
Således behövs även kunskap i hur lagstiftningen ser ut och vilka krav som ställs för det 
aktuella bränslet man vill börja förbränna. Det kan bli en extra omställning om man vill börja 
förbränna retur- och avfallsbränslen i en anläggning som bara eldats med rena biobränslen 
till exempel. I Bränslehandboken utgiven av Värmeforsk finns en checklista med frågor att 
beakta vid införlivning av ett nytt bränsle, bland annat följande (Strömberg och Herstad 
Svärd 2012, 3-4): 
 

 Går det tänkta bränslet att använda i anläggningen med avseende på anläggningens 
utformning? 

 
 Ändras värmevärdet så att temperaturen inne i pannan riskerar att bli för hög 

alternativt för låg, måste eller är det nödvändigt att inmurningen ändras?  
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 Kan stora mängder ofullständigt förbrända partiklar uppstå i flygaskan för att 
bränslet är för finkornigt och följer med rökgaserna till stoftavskiljaren? 

 
 Finns det risk att förbränningstemperaturen ändras så mycket att värmebalansen 

förändras, (vilket i sin tur kan leda till reducerad panneffekt ökad stofthalt och ökade 
gashastigheter)? Blir det större belastning på stoftavskiljaren? 

 
 Kommer askorna att förändras till mängd och kvalité? Behöver förbränningsvillkoren 

ändras och kommer det medföra att underhållet av pannan blir mer omfattande, till 
exempel rengöring och sotning?  

 
 Kommer korrosionsproblem att uppstå i pannan och i rökgaskondenseringen, måste 

åtgärder vidtas för att undvika problem? 
 

 Innebär ett byte av bränsle från biobränsle till avfallsbränsle att krav på rening och 
emissionsövervakning ändras? Kan dioxiner bildas vid förbränningen och måste 
egenkontrollprogrammet göras om? 

 
 Innebär förändringen av bränslet att askans sammansättning och kontrollbehov 

ändras? Kan man återanvända askan genom att askåterföra eller måste den 
deponeras?  

  
Slutligen måste en bedömning göras om det totalt sett blir en kostnadsbesparing, om det nya 
bränslet fördelar väger tyngre än de eventuella investeringarna som det innebär med 
avseende på drift, restprodukter, kontroller och underhåll m.m. (Strömberg och Herstad 
Svärd 2012, 3-4).  
  

3 Material och Metod 
 

3.1 Litteraturstudien 

Litteraturstudiens syfte är dels att besvara frågeställningarna, men även ge en bakgrund till 
den tänkta undersökningen. För att hitta lämpliga referenser och artiklar till litteraturstudien 
har databaser som Web of Science och Google Scholar använts. Sökord som använts har 
varit, Recovered wood waste, biofuel/biomas environmental effects, returträ och RT-flis.  
 
Hemsidor som Naturvårdsverket, Nationalencyklopedin, Svensk fjärrvärme, 
Energimyndigheten, Värmeforsk, Tekniska verken, Världsnaturfonden (WWF) m.m. har 
använts. Studier av aktuell lagstiftning har också genomförts. För att få förståelse för 
lagstiftningen har litteraturstudien kombinerats med en intervju med en handläggare på 
Naturvårdsverket. Granskning av tillstånd är också en del av litteraturstudien.  
 
Informationen om Sorsele värmeverk kommer huvudsakligen från en anmälan enligt 
miljöbalken till Sorsele kommun, som tillhandahållits av verksamhetsansvarig, samt från 
provtagningar på utgående rökgaser gjorda av METLAB.  

3.2 Egen studie 
Den praktiska studien består av en undersökning av tillgången av RT-flis i närområdet, av 
hur efterfrågan ser ut, samt en undersökning av mindre fjärrvärmeverk i Norr-och 
Västerbotten och hur dessa ser på RT-flis som bränsle. De avgränsningar som gjorts är 
preciserade under rubriken ”avgränsning” i inledningen av detta arbete.  
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Intervjuer har gjorts med försäljare av bränslen och personer på olika fjärrvärmeverk med 
kunskap inom det aktuella området. För att kartlägga de olika fjärrvärmeverken inom det 
studerade området har kontakt med Länsstyrelsen i Norr- och Västerbotten tagits. 
Tillstånden för de mindre anläggningarna som har tillstånd för att förbränna RT-flis 
begärdes ut, för att på så vis kunna granska de villkor och krav som ställs på verksamheterna. 
Eftersom Länsstyrelsen endast har information om tillståndspliktiga verksamheter så har 
övriga förbränningsanläggningar i mindre skala kontaktats kommun för kommun. De 
fjärrvärmeverk som är representerade i studien är totalt 22 stycken och finns redovisade i 
bilaga 2.  
 
Intervjuerna med fjärrvärmeverken utformades som en semistrukturerad kvalitativ metod, 
detta på grund av intervjuteknikens fördelar och möjligheterna att ställa följdfrågor. Den 
semistrukturerade kvalitativa metoden innebär att man utgår från förberedda intervjufrågor 
men att metoden möjliggör utsvävningar och följdfrågor beroende vad den intervjuade svarar 
(Turner 2010, 756). Intervjumall finns i bilaga 3. Denna mall användes som grund, men alla 
intervjuer såg mycket olika ut beroende på de olika svar som tillhandahölls. En förutsättning 
för att kunna börja förbränna RT-flis är tillgången på bränslet. För att bedöma hur tillgången 
och efterfrågan på RT-flis i området är så har intervjuer gjorts med försäljare av bränslen, 
samt med en anställd vid en stor anläggning som förbränner RT-flis. Intervjufrågorna som 
ställdes finns redovisade i bilaga 4. Till dessa intervjuer användes också den 
semistrukturerade intervjutekniken med öppna frågor och följdfrågor. Majoriteten av 
intervjuerna är utförda som telefonintervjuer, några få är via mejl då svar på frågorna inte 
kunde tillhandahållas på en gång, eller om kompletterande frågor och dokument behövdes. 
 
Platsbesök i Sorsele har även gjorts, på Sorsele värmeverk samt på Svartlidens deponi och 
återvinningscentral. Detta för att få en tydlig bild av hur verksamheterna ser ut och för att se 
hur returträet behandlas, lagras och sorteras just nu. Detta möjliggör även förslag till 
förbättringar. Vid besöket intervjuades VD för värmeverket samt anställd vid Svartlidens 
deponi och återvinningscentral. Befintliga mätdata från besiktning på rökgaser från 
värmeverket har också använts i studien för att skapa en bild av funktionen på 
rökgasreningen. Därigenom har en uppskattning gjorts via dessa mätvärden för hur 
utsläppen till luft kan komma att se ut vid en förbränning/inblandning av RT-flis. För att få 
reda på prisuppgifter för olika mätningar och provtagningar har en priskalkyl från METLAB 
miljö AB använts.  
 
Utifrån litteraturstudien och de underlag som tagits fram via den egna studien så har en 
grund för bedömning om det är möjligt att förbränna RT-flis i Sorsele och på mindre 
värmeverk med liknande villkor skapats. Utifrån detta har även förslag på rutiner för 
hantering och sortering av RT-flis i Sorsele tagits fram. 
 

4 Resultat 
 

4.1 Returträ (RT-flis) 
Returträ är ett trädbränsle som innan det blev ett bränsle haft ett annat 
användningsändamål, till exempel rivningsvirke. Returträ är således ett samlingsnamn för de 
restprodukter av trä från konsumtion som materialåteranvänds, återvinns eller 
energiåtervinns. Returträ innefattas inte av restprodukter från avverkning eller från 
bearbetningsprocesser från sågverk, exempelvis hyvling eller sågning. Det kan förekomma 
föroreningar i returträ, som färger, plaster och metaller, dessa brukar kallas kemiska (färger) 
respektive mekaniska (metaller och plast) föroreningar. Beroende på hur returträet är 
behandlat kan man klassa in dem i obehandlat vitt trä (kan jämföras med rena biobränslen), 
målat och impregnerat returträ (Strömberg och Herstad Svärd 2012, 66). RT-flisens främsta 
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fördelar som bränsle är dess höga energiinnehåll, detta då det är ett torrt, och billigt bränsle 
(Grundberg, muntl.). 
 
Innan returträet blir ett bränsle så kommer det till olika deponier, uppsamlings- och 
återvinningscentraler. När nog mycket returträ samlats ihop rensas råmaterialet på 
föroreningar och därefter flisas returträet till RT-flis. Beroende på vilka avtal och krav som 
ställs mellan köpare och leverantör kan behandlingsförfarandet skilja sig åt. Generellt sett 
sker en separation med magneter där magnetiska metaller avskiljs, ibland används även 
andra separeringstekniker, samt siktning för att avlägsna det finkorniga materialet som 
uppstår vid flisningen (Schmidt, muntl.) (Krook et al. 2006, 158-166). För att kontrollera 
kvalitén på RT-flisen kan prover tas vid mottagning av leveranser utöver den okulära 
besiktningen. Fukthalt bestäms samt eventuellt plockanalyser och askbestämning av ett lab. 
Askan ska uppfylla vissa krav, till exempel på innehåll av arsenik (As), kvicksilver (Hg), 
kadmium (Cd), klor (Cl) och bly (Pb) (Schmidt, muntl.).  

4.1.1 Föroreningar i returträ (RT-flis) 
Vanligt trämaterial innehåller vanligtvis låga halter av arsenik (As). Undersökningar har dock 
visat att returträ kan innehålla höga halter, detta på grund av industriell 
träskyddsbehandling av stolpar, slipers och andra trävaror. Andra ämnen som också kan vara 
förhöjda i returträ är krom (Cr) och koppar (Cu), även detta på grund av olika 
träskyddsbehandlingar. Man beräknar att det behandlade returträet har en livslängd på 
mellan 20-35 år. Således är de höga föroreningsnivåerna i returträet ett resultat av 
träbehandlingsteknik som användes förr (Krook et al. 2008, 638-648). Resultatet från 
studier indikerar på att ytbehandlat trä, träskyddsbehandlat trä, plast och användande av 
galvaniseringstekniker utgör merparten av föroreningskällorna. Det ytbehandlade träet och 
industriellt träskyddsbehandlat virket är de största källorna till förhöjda halter av arsenik 
(As), krom (Cr), bly (Pb), koppar (Cu) och zink (Zn) i returträ. Förhöjda halter av kvicksilver 
(Hg), nickel (Ni) och kadmium (Cd) har också noterats, var dessa metaller kommer ifrån är 
inte lika klart. Eventuellt kommer kadmium från plaster, nickel från olika fästen och rostfritt 
stål, kvicksilver kan komma från olika elektriska produkter. Beroende på hur träet är 
behandlat varierar förekomsten av metallerna. Metaller med uppkomst från industriellt 
träskyddsbehandlat virke är mer omfattande eftersom denna behandling gör att metallerna 
tränger in i virket, till skillnad från tungmetaller med ursprung från färg och plast som bara 
ligger som ett ytskikt (Krook et al. 2006, 158-166).  
 
Mekaniska föroreningar kan också förekomma i returträ, många av dessa föroreningar kan 
effektivt sorteras bort genom selektiv rivningsteknik och vid flisningen av returträet. Studier 
visar dock att ca 1 % mekaniska föroreningar finns i returflis, detta i form av plast- och 
metallföremål, sten, grus, glas, och rester från rivning så som tegel, betong och gips. 
Föroreningarna kan dock variera mycket beroende på var fliset kommer ifrån. Fästdon och 
beslag är orsaken till de besvärligaste mekaniska föroreningarna då dessa kan innehålla zink 
(Zn), stål, mässing och aluminium (Al). Dessa metaller kan smälta i ugnen och sätta igen 
lufthål. Plaster som kan förekomma i RT-flisen kan orsaka förhöjda klorhalter i flisen och 
gips kan orsaka förhöjda halter av svavel och kalcium i stoftet (Jermer et al. 2001, 61-62). 

4.1.2 Problem vid förbränning av returträ (RT-flis) 
Genom att RT-flis kan innehålla förhöjda halter av metaller och andra föroreningar kan det 
bidra till olika problem. Zink (Zn) och klor (Cl) kan orsaka ökade problem med beläggningar 
och korrosion, i förhållande till förbränning av vanliga skogsbränslen. Dessutom kan askan 
som uppstår vara problematisk för pannan. På grund av föroreningar kan det bli svårt att 
klara de emissionskrav som finns i avfallsförbränningsdirektivet och i Naturvårdsverkets 
föreskrifter om avfallsförbränning (2002:28). Vid flisningen av returträet kan finfraktioner 
uppstå, vilket kan påskynda korrosion och beläggningar, samt ge högre temperaturer och 
reducerande miljö i förbränningen. Finfraktionen kan också leda till ökat innehåll av 
ofullständigt förbränt material i flygaskan. Vissa metaller som kan förekomma i flisen kan 
smälta och sätta igen förbränningslufthål, till exempel zink (Zn) och aluminium (Al). 
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Oorganiskt material som gips och tegel försvårar förbränningen och sliter på pannan, därför 
kan ett ökat underhåll av pannan och kortare intervall mellan sotningar behövas (Strömberg 
och Herstad Svärd 2012, 71-72). Det kan även vara svårt att hålla sig inom kraven för 
väteklorid (HCl) och svaveldioxid (SO2) om man inte har rökgaskondensering installerad 
(Andersson et al. 2003, 9). Pannor med rökgaskondensering kan istället få höga halter av 
tungmetaller i kondensatet beroende på RT-flisets ursprung. Detta i sin tur kan leda till att 
villkoren för utsläpp av vatten kan bli svåra att klara och investeringar i reningsutrustning 
kan bli ett måste (Strömberg och Herstad Svärd 2012, 72). Utsläppen av dioxiner har 
studerats, resultatet indikerar att den befintliga reningsutrustningen brukar vara tillräcklig 
för att klara gränsvärdarna, ibland behövs dock extra rening med till exempel aktivt kol 
(Andersson et al. 2003, 9).  
 
Själva lagringen av RT-flis kan vara besvärlig eftersom RT-flis är ett torrt bränsle. Detta gör 
att mycket damm kan uppstå vilket resulterar i att man måste städa oftare (Strömberg och 
Herstad Svärd 2012, 71). 

4.2 Lagstiftning om förbränningsanläggningar och returträ (RT-flis) 
Huruvida en förbränningsanläggning är tillstånds- eller anmälningspliktig anges i bilagan till 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Förbränning av rent 
träavfall är inte tillstånd- eller anmälningspliktig. En verksamhet som förbränner mer än 50 
ton avfall per kalenderår är enligt punkt 90.220 en B-verksamhet och således 
tillståndspliktig. Om anläggningen förbränner mindre avfall än så innefattas verksamheten 
av punkt 90:230 och är anmälningspliktig. En förbränningsanläggning kan även vara 
tillstånds- eller anmälningspliktig utifrån anläggningens storlek enligt 40:40-40:60 (SFS 
1998:899) och 9 kapitlet 6 § miljöbalken (1998:808) (SFS 1998:808).  
 
Returträ kan klassas som ett rent biobränsle (som inte innefattas av 
avfallsförbränningsreglerna), som avfall och som farligt avfall, beroende på föroreningsgrad 
och uppkomst. Vad som klassas som avfall anges i miljöbalken (1998:808) kapitel 15 1 § om 
avfall och producentansvar (SFS 1998:808). I avfallsförordningen (2011:927) kan utläsas vad 
som är farligt avfall, genom att detta är märkt med en asterisk (*) (SFS 2011:927). Om ett 
avfall innefattas av förordningen om avfallsförbränning (2002:1060) (FAF) avgörs även om 
avfallet är angivet i FAF 4 § som anger undantag från FAF. Returträ finns nämnt i FAF 4 § 
punkt 4 på följande sätt (SFS 2002:1060): 
 
Träavfall, med undantag för träavfall som till följd av ytbehandling eller behandling med 
träskyddsmedel kan innehålla organiska halogenföreningar eller tungmetaller inklusive 
sådant träavfall från bygg och rivningsverksamheter (SFS 2002:1060).  
 
Skogs-och jordbruksavfall är några av de vanligaste bränslena som klassas som avfall men 
som hör till de undantag som nämns i FAF 4 §, och ingår därför inte i 
avfallsförbränningslagstiftningen (Naturvårdsverket 2010, 10).  
 
Den svenska lagstiftningen om avfallsförbränning har sitt ursprung i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall, 
direktivet kallas också WI-direktivet (Waste Incineration). Detta direktiv har implementerats 
i den svenska lagstiftningen främst via förordningen om avfallsförbränning (2002:1060) 
(FAF) och Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning (NFS 2002:28, ändrad 
genom NFS 2010:3) (Naturvårdsverket 2010, 8).  
 
Sektorsdirektivet om avfallsförbränning från Europaparlamentet (2000/76/EG) kommer 
dock att ersättas, vilket innebär att det i dagarna (2013-05-15) kommer att publiceras en ny 
förordning. Denna förordning som heter förordning om förbränning av avfall (2013:253) är 
ännu inte tillgänglig men kommer att upphäva Naturvårdsverkets föreskrifter om 
avfallsförbränning (2002:28) och förordningen om avfallsförbränning (2002:1060) (FAF). 



11 
 

Den nya förordningen kommer att träda i kraft 18 juni 2013 för nya anläggningar och 7 
januari 2014 för befintliga anläggningar. Innehållet i den nya förordningen kommer att likna 
den utgående föreskriften Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning (2002:28) 
och förordningen om avfallsförbränning (2002:1060) (FAF), men innebär vissa ändringar i 
struktur och omformuleringar, bland annat följande (Asplind muntl.):  
 

 Gränsvärden kommer att anges i löpande text och inte i tabellform.  
 Skärpta utsläppskrav för stora anläggningar som samförbränner.  
 Ändrad svensk definition av avfallsförbränningsanläggningar.  
 Skärpta krav vid mottagning av avfall m.m. (Asplind muntl.).  

 
Enligt gällande föreskrifter definieras en avfallsförbränningsanläggning som en anläggning 
avsedd för avfallsförbränning med eller utan återvinning av den alstrade energin. En 
samförbränningsanläggning är en anläggning där huvudsakliga syftet är produktion av energi 
eller material där avfall nyttjas som normalt bränsle eller tillskottsbränsle, eller där avfall 
värmebehandlas i syfte att bortskaffas. Om det huvudsakliga målet med 
samförbränningsanläggningen inte är produktion av energi eller material så är anläggningen 
en avfallsförbränningsanläggning (2000/76/EG). 
 
Den nya definitionen för avfallsförbränningsanläggningar kommer preliminärt att vara, ”en 
avfallsförbränningsanläggning är en anläggning vars huvudsakliga ändamål inte är 
produktion av energi eller material, samt en samförbränningsanläggning som förbränner 
obehandlat hushållsavfall eller farligt avfall > 40 % ”. Definitionen av 
samförbränningsanläggningar ändras ej (Asplind muntl.).  
 
Innehållet i Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning (2002:28) kommer till stor 
del att fortsätta gälla (Asplind muntl.). I denna föreskrift anges en rad villkor vid avfalls- och 
samförbränning bland annat på drift, mätkrav och utsläpp, nedan preciseras några av dessa 
villkor. 

4.3 Villkor för avfalls- och samförbränning enligt NFS 2002:28  
Krav på avfalls- och samförbränningsanläggningar är bland annat hur mycket slagg och 
bottenaska som får produceras, förbränningstemperaturer, lufttillförsel, stödbrännare, 
åtgärder vid onormala driftförhållanden m.m. Vid avfalls- och samförbränning ska till 
exempel förbränningsluften vara 850° C under minst två sekunder, vid förbränning av farligt 
avfall ska den vara minst 1100°C. Rökgaserna ska även släppas ut genom skorstenen på ett 
kontrollerat sätt och på sådan höjd att människors hälsa och miljö skyddas (NFS 2002:28).  

4.3.1 Mätkrav 

Det finns en mängd mätkrav angivna i föreskriften, till exempel hur utrustningen ska 
kalibreras och med vilken frekvens, dokumentation av mätvärden och hur ofta olika 
parametrar ska mätas. Kontinuerliga mätningar ska göras av luftutsläpp av kväveoxider 
(NOX), kolmonoxid (CO), stoft, totalt organiskt kol (TOC), väteklorid (HCl) vätefluorid (HF) 
och svaveldioxid (SO2). Kontinuerliga mätkrav på driftparametrar är till exempel temperatur, 
syrgashalt och tryck m.m. Dessutom ska mätningar på dioxiner och furaner göras var tredje 
månad under uppstartsåret. Mätkrav på avloppsvatten omfattar bland annat kontinuerliga 
mätningar av pH, temperatur och flöde samt dagliga prover på totalt suspenderat material. 
Alla mätningarna ska göras enligt bilaga 3 i föreskriften och därigenom utföras enligt CEN-
standarder, alternativt med ISO-standarder för att garantera att likvärdig kvalité (NFS 
2002:28).  

4.3.2 Utsläpp av avloppsvatten 

Krav på utsläpp av avloppsvatten från rökgasrening kan läsas i bilaga 4 i Naturvårdsverkets 
föreskrift om avfallsförbränning (2002:28). För att uppfylla utsläppsgränsvärdena så ska det 
ske i enlighet med 32 § (NFS 2002:28) där följande kan utläsas. 
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Utsläppskraven avseende vattenföroreningar är uppfyllda om:  
1. minst 95 % respektive 100 % av mättresultaten för totalt suspenderat material inte 
överskrider de värden som anges i bilaga 4,  
2. mätresultaten för dioxiner och furaner inte överskrider de värden som anges i  
bilaga 4 och  
3. högst en mätning av tungmetallutsläppen under ett år visar på överskridande av i  
bilaga 4 angivna värden. Om fler än 20 prov utförs under ett år får inte mer än 5 % av dessa 
överskrida i bilaga 4 angivna värden (NFS 2002:28).  
 
I bilaga 4 anges kraven på utsläppsgränsvärden av avloppsvattenrening från rökgasrening 
(NFS 2002:28).  

4.3.3 Utsläpp till luft 
Utsläppsgränsvärdena till luft för förbränning vid avfallsförbränningsanläggningar anges i 
bilaga 5 och för samförbränning gäller bilaga 2 i Naturvårdsverkets föreskrift om 
avfallsförbränning (2002:28). Om mer än 40 % av den producerade energin från en 
samförbränningsanläggning kommer från farligt avfall ska dock kraven i bilaga 5 uppfyllas. 
För att uppfylla utsläppsgränsvärdena till luft ska detta även ske i enighet med 31 § i 
föreskriften (NFS 2002:28). Där kan följande utläsas. 
 
Utsläppskraven avseende luftföroreningar är uppfyllda om:  
1. inget dygnsmedelvärde överskrider något av de utsläppsgränsvärden som anges i bilaga 5 a 
eller som följer av bilaga 2,  
2. minst 97 % av dygnsmedelvärdena för kolmonoxid under året underskrider det 
utsläppsgränsvärde som anges i bilaga 5 e, första strecksatsen, eller som följer av bilaga 2, 
samt att kraven i övrigt enligt bilaga 5 e uppfylls,  
3. inget halvtimmesmedelvärde överskrider något av de utsläppsgränsvärden som anges i 
kolumn A i bilaga 5 b alternativt 97 % av halvtimmesmedelvärdena under året underskrider 
de utsläppsgränsvärden som anges i kolumn B i bilaga 5 b,  
4. inget av mätvärdena för tungmetaller eller dioxiner och furaner överskrider de utsläpps- 
gränsvärden som anges i bilaga 5 eller bilaga 2, och  
5. inget av mätvärdena för vätefluorid, svaveldioxid eller väteklorid, för de fall periodisk  
korttidsmätning medgivits i enlighet med 26-27 §§, överskrider angivna utsläppsgränsvärden 
för dygnsmedelvärden i bilaga 5 a eller som följer av bilaga 2 (NFS 2002:28).  
 
I bilaga 2 i föreskriften anges utsläppsgränsvärdena till luft för anläggningar som 
samförbränner avfall. Utsläppsgränsvärdet är betecknat som ”K” och  är ibland direkt angivet 
för vissa föroreningar, annars ska K-värdet beräknas med hjälp av en formel angiven i 
bilagan. De olika variablerna till formeln fås antingen från bilagan, via beräkningar eller är 
angivet i tillståndet för anläggningen. K-värden för kväveoxider (NOX), svaveldioxider (SO2), 
kolmonoxid (CO) och stoft är värden som måste räknas ut. K-värden för bland annat 
kadmium (Cd), kvicksilver (Hg), arsenik (As), bly (Pb), krom (Cr), koppar (Cu), dioxiner och 
furaner är direkt angivna i bilagan. Formeln för uträkning av K-värde kan ses i figur 1. 
Utsläppsgränsvärdet K anges i mg/Nm3 vid 6 % O2, bortsett från dioxiner och furaner som 
anges i ng/Nm3 vid 6 % O2 (NFS 2002:28). Tanken med formeln för att beräkna 
utsläppsgränsvärdet vid samförbränning är att utsläppsgränsvärdet blir beroende av hur 
mycket avfall som elds, ju mer avfall desto strängare utsläppsgränsvärde. (Asplind muntl.). 
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Figur 1: Formel för beräkning av utsläppsgränsvärde (K) och de olika variablerna vars v ärden fås från bilaga 2  i 
Naturv årdsv erkets föreskrifter om av fallsförbränning (2002:28), v ia beräkn ingar eller från tillstånd 
(NVF2002:28). Oändlighetstecknen i formeln (∞) är felaktiga, istället ska det vara ett multiplikationstecken på  
deras plats, detta är ett skriv fel i föreskriften (Asplind muntl.).  
 

För utsläppsgränsvärdena till luft vid avfallsförbränning gäller bilaga 5 i Naturvårdsverkets 
föreskrift om avfallsförbränning (2002:28). Där anges både utsläppsgränsvärden för 
dygnsmedelvärden och för halvtimmesmedelvärden i mg/Nm3 vid 11 % O2. Exempel på 
parametrar är stoft, totalt organiskt kol (TOC), väteklorid (HCl), vätefluorid (HF), 
svaveldioxid (SO2) och kvävedioxid (NO2). Utsläppsgränsvärden för kolmonoxid samt 
metaller så som kadmium (Cd), kvicksilver (Hg), arsenik (As), bly (Pb), krom (Cr), koppar 
(Cu), m.m. samt för dioxiner och furaner anges också i bilaga 5 (NFS 2002:28).  

4.4 Hantering av avfall och restprodukter (SFS 2002:1060) 

I förordningen om avfallsförbränning (2002:1060) (FAF) kan läsas att den som förbränner 
avfall i en förbränningsanläggning innan mottagandet ska skaffa sig kunskap om de 
avfallstyper och mängder som ska tas emot för förbränning. Verksamhetsutövaren ska se till 
att uppgifter om mängden i varje avfallsslag antecknas och att dessa sparas i minst två år. 
Verksamhetsutövaren ska även se till att uppkomsten av restprodukter och skadligheten av 
dessa minimeras, begränsas och återvinns så långt som möjligt. Transport och mellanlagring 
av torra restprodukter ska utföras på sådant sätt att spridning till miljön förhindras. Innan 
restprodukterna återvinns eller bortskaffas ska analyser göras för att medvetandegöra de 
föroreningsrisker som är kopplade till innehållet i restprodukterna (SFS 2002:1060). Vid 
mottagning av avfall för tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller även kraven i 
avfallsförordningen (2011:927) 54 § (SFS 2011:927).  

4.5 Tillgång på RT- flis i närområdet 
Användningen av RT-flis vid svenska värmeverk har under de senaste åren ökat vilket har 
resulterat i brist på returträ i kombination med att importen minskat av RT-flis (Strömberg 
och Herstad Svärd 2012, 67). Den totala bränslemixen för värmeproduktion i Sverige består 
av ca 4,5 % returträ (Trad, 2012). 
 
I södra Sverige importerar man en del returträ, bland annat från Baltikum, men i norra 
Sverige har importen i princip upphört. Detta innebär att det främst är kommunernas 
återvinningscentraler som har returträ/RT-flis i norra Sverige. Norge har också en del 
returträ. Detta trä är väldigt billigt då det i princip bara är transporten av returträet/RT-
flisen som kostar. Anledningen till att det är så billigt i Norge är för att man inte har samma 
utbyggnad av fjärrvärmenät och fjärrvärmeverk, vilket innebär att returträ är något som man 
vill göra sig av med och inte ser som en resurs till energiåtervinning (Schmidt, muntl.). Norge 
har välutbyggd vattenkraft och direktverkande el som värmeförsörjning istället, vilket gör att 
de inte har samma möjligheter att energiåtervinna avfall som Sverige har (Svenska 
renhållningsverksföreningen 2002, 21-22). Tillgången på det returträ som finns varierar 
under året då det sker mer rivningar och renoveringar på sommaren än på vintern. Detta 
innebär att tillgången är större på sommaren, men efterfrågan är högre på vintern då det är 
högsäsong för fjärrvärmen. Returträ uppkommer främst i större städer där fler människor 
bor och i norra Sverige är det vid kusten (Grundberg, muntl.). En av de större 
fjärrvärmeproducenterna i Västerbotten som har tillstånd för att förbränna returträ berättar 
att tillgången inte är så stor på returträ, det som förbränns kommer främst från 
återvinningscentraler. Även om det inte finns så mycket returträ på marknaden så är fördelen 
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att det inte är så stor efterfrågan på det som finns, eftersom det inte är så många som 
förbränner det i Norr-och Västerbotten (Aronsson, muntl.).  
 
I figur 2 nedan kan prisutvecklingen ses för ett antal bränslen, bland annat torv och returträ 
från 2005-2011. De förädlade bränslena är dyrast och returträ billigast, med ett pris på 139 
kronor per MWh 2011. Den generella trenden som kan utläsas i figur 2 visar att 
bränslepriserna ökat de senaste åren med undantag för de förädlade bränslena mellan år 
2010-2011 (Energimyndigheten 2012b, 36). Priset på bränslen är i allmänhet mycket 
beroende av klimatet, vid kalla vintrar blir bränslet dyrare. Bränslepriserna följer elpriserna. 
Utbyggnad av värmeverk är också av betydelse för priserna, vid utbyggnad blir bränslena 
dyrare då efterfrågan ökar (Schmidt, muntl.). Medeltemperaturen för det de tre senaste åren 
2010, 2011 och 2012 har varierat. 2010 var årsmedeltemperaturen betydligt lägre än normalt, 
2011 var ett varmt år och 2012 var lite varmare än normalt. Normaltemperaturen är ett 
årsmedelvärde baserat på medelvärden från 1961-1990 (SMHI, 2013).  
  
 

 
 
Figur 2 : Prisutv eckling för trädbränslen och torv  uttry ckt i kronor/MWh, mellan åren 2005 -201 1  
(Energimy ndigheten, 201 2b, 36).  

 

4.6 Intervjuer med fjärrvärmeproducenter 
De värmeverk som inkluderats i studien finns i bilaga 2. Vissa värmeverk ägs av kommunen, 
andra är delägda mellan kommun och större energibolag, medan vissa ägs enbart av stora 
bolag, som Skellefteå Kraft, E.ON och Vattenfall. 

4.6.1 Fjärrvärmeverk i Västerbotten 
Skellefteå Kraft har anläggningar i flera av Västerbottens kommuner; Vindeln, Storuman, 
Robertsfors, Norsjö, Malå och Lycksele. Skellefteå Kraft har funderat på att använda RT-flis 
men det finns tekniska hinder och de anser att det är svårt att klara de krav som finns för 
luftemissioner och aska. Tekniskt sett är det även svårt på grund av att murningen inte 
passar för den typen av bränsle. RT-flisen är även ett för fuktigt bränsle för pelletspannorna 
och i de fluidiserade pannorna blir förbränningstemperaturen för hög. Troligen blir det även 
svårt att hålla villkor och gränsvärden för utsläpp till luft med de elfilter man har, så mer 
omfattande reningsteknik skulle behövas. Den aska som uppstår vid förbränning används i 
dagsläget på en soptipp som byggmaterial och risken att askan inte skulle uppfylla de kraven, 
skulle innebära att man måste deponera askan istället. Man har dock gjort en RT-utredning 
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och provat att förbränna RT-flis i en panna där lufttillförseln är lätt att reglera. Anledningen 
till att man inte undersökt RT-flis mer ingående som ett alternativt bränsle är alltså både på 
grund av tekniska och praktiska skäl, samt på grund av lagkrav på luftemissioner och aska 
(Widz, muntl.).  
 
E.ON har anläggningar i fyra kommuner i Västerbotten; Dorotea, Nordmaling, Vilhelmina 
och Vännäs. Vännäs har tillstånd att förbränna utsorterade fraktioner av återvunnet trävirke 
som faller inom ramen för undantagen i förordningen om avfallsförbränning (2002:1060) 4 
§, till exempel rivningsvirke, träpallar, kabeltrummor och utsorterade fraktioner av 
återvunnet trä samt m.m. Man har dock helt slutat att förbränna RT-flis i Vännäs sedan 3-4 
år tillbaka, detta på grund av att det var svårt att garantera de krav som ställds på renhet och 
sortering. Dessutom bidrog RT-flisen till mer underhåll av pannan och korrosionsrisk. Vid en 
inblandning av mer är 20 % RT-flis i bränslet så ökade dessutom emissionsvärdena på 
restprodukterna. Under tiden som RT-flis användes som bränsle köptes bland annat så kallat 
vit, ren RT-flis in från Norge, även denna flis hade svårt att uppfylla kraven på grund av 
föroreningar av plaster och impregnerat trä. Idag är kanske förutsättningarna bättre 
angående sortering, vilket skulle kunna göra det lättare att klara kraven på sortering och 
renhet på returträ. Att förbränna RT-flis innebär en risk, RT-flis är ett billigt bränsle men kan 
medföra ökade kostnader på pannunderhåll istället. I Vilhelmina har man tillstånd att 
förbränna rena trädbränslen. I Dorotea och Nordmaling förbränner man ingen RT-flis och 
några större planer på att börja göra det finns inte. Man anser att man inte har råd att tappa 
tillstånd, samt att erfarenheterna från Vännäs gör att man inte vill börja förbränna RT-flis 
där (Sundkvist, muntl.).  

4.6.2 Fjärrvärmeverk i Norrbotten 
Arvidsjaur värmeverk förbränner inte RT-flis, då de har blivit avrådda till att göra det 
eftersom det skulle innebära ökat underhåll. Den mängd som skulle vara aktuell att 
förbränna var från kommunens återvinningscentral, en liten mängd som inte skulle vara 
lönsam med tanke på investeringarna som det skulle innebära i mätutrustning. Dessutom är 
anläggningen inte anpassad för förbränning av RT-flis då den är så gammal (Renberg, 
muntl.).  
 
I Arjeplog används inte RT-flis som bränsle. Biopannan som används idag är helt ny och har 
fortfarande kvar garantin och därav krävs viss kvalité på bränslet, en kvalité som man inte 
kan säkra om man använder RT-flis. Förmodligen kommer inte RT-flis vara aktuellt att 
förbränna de närmast två åren eller i framtiden. Detta på grund av de transporter som krävs 
för att få ihop tillräckligt mycket RT-flis för att det ska vara lönsamt. Dessutom finns det 
mycket restprodukter från skogen i närområdet (Callin, muntl.).  
 
På Gällivare kraftvärmeverk har man inte funderat nämnvärt på att börja förbränna RT-flis. 
Man har flera pannor, både fastbränslepannor där man eldar torv och flis, och pelletspannor. 
Rening av rökgaser sker via elfilter och rökgaskondensering. Hinder för att börja förbränna 
RT-flis är dels att det krävs nytt tillstånd med nya villkor, dels att det tekniskt inte skulle vara 
lönsamt och att det skulle medföra större underhåll, till exempel på grund av beläggningar i 
pannan (Aurö, muntl.).  
 
Jokkmokks värmeverk har provförbränt RT-flis från kommunens återvinningscentral under 
ca en vecka, men slutade på en gång då halterna i rökgaskondensatet blev alldeles för höga 
och temperaturen svår att hålla. Provförbränningen gjordes under 2011 och nya försök 
kommer förmodligen inte att göras. Dock skulle det kunna gå bättre att förbränna RT-flis i 
dagsläget då man har gjort en ombyggnation av pannan (Jonsson, muntl.).  
 
Kiruna värmeverk förbränner RT-flis som hör till undantagen i förordningen om 
avfallsförbränning (2002:1060) i två av sina pannor. Det fungerar mycket bra så länge RT-
flisen är ren, annars uppkommer mer slagg och restprodukter. Under våren har det körts 100 
% RT-flis och det har fungerat bra och varit effektivt. Det har gått bra att uppfylla de krav på 
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utsläpp som finns, kolmonoxidhalten (CO) har gått ner i jämförelse med då man eldade med 
bränslen från skogen. Fördelarna med RT-flis är att det är billigt och att man kan ta vara på 
en resurs som uppkommer. Att det är ett torrt bränsle är också fördelaktigt och gör det 
lättare att lagra då det inte är lika känsligt som många skogsbränslen där biologiska processer 
kan starta i bränslehögen. RT-flisen som man använder kommer från kommunens 
återvinningscentral, från husrivningar i Malmberget samt från Norge. För att upprätthålla en 
bra kvalité är det viktigt med en intern dialog och bra kommunikation med leverantörerna, 
att man på en gång är tydlig med krav på kvalité och fraktion. Stickprover på RT-flisen har 
gjorts och skickats till Umeå, resultatet visar att detta fungerar. Man kommer att fortsätta att 
förbränna RT-flis och framför allt fortsätta att ta flis från Norge då det har fungerat bra 
(Lehto muntl.).  
 
Vid Pajala värmeverk har man provat att förbränna lite RT-flis, men problem har uppstått då 
spikar och andra mekaniska föroreningar har följt med och satt igen lufthålen i pannan. 
Därav har man inga planer på att fortsätta förbränna RT-flis (Blomster, muntl.).  
 
Vattenfall har fjärrvärmeverk i bland annat Kalix, Övertorneå och Haparanda. 
Anläggningarna i Övertorneå och Haparanda klarar inte av kraven för samförbränning då det 
krävs en uppehållstid på 850° C i 2 sekunder, därav förbränner man inte RT-flis där. På Kalix 
värmeverk har man tillstånd att förbränna RT-flis. Man har förbränt RT-flis i en av sina 
rosterpannor, dock inte fullt så mycket som man har tillstånd för (40 % inblandning). Att 
förbränna RT-flis innebär en del investeringar, ökat underhåll, slitage samt högre krav på 
personalen. Det kan finnas järnskrot i RT-flisen som ställer till problem, något som man har 
upplevt. RT-flis är ett bränsle med högt energiinnehåll som dessutom är billigt. Fliset som 
förbränns i Kalix kommer dels från Luleå, men även mer lokalt. Det har inte varit några 
problem att klara av kraven på luftutsläpp vid förbränning, dock har det varit svårare med 
kondensatet från rökgaskondenseringen. Det har varit problem att klara villkoren för vissa 
metaller som koppar (Cu), zink (Zn) och arsenik (As). Man tror att detta beror på att det 
finns tryckimpregnerat virke i flisen, något som det inte ska göra. Att upprätthålla bra kvalité 
och sortering är svårt, okulära besiktningar av RT-flisen görs vid mottagning, men det är 
svårt att garantera att det inte finns något tryckimpregnerat virke i RT-flisen. Detta är något 
som leverantörerna måste lägga mycket jobb på, för att det ska bli en bättre kvalité 
(Stålnacke muntl.).  
 
Vid värmeverket i Älvsbyn, har man inte funderat på att börja förbränna avfallsklassad RT-
flis, detta på grund av de tillstånd som krävs. De anser även att det finns tillräckligt med 
anläggningar som har tillstånd för att förbränna RT-flis i närområdet, till exempel i Boden, 
Munksund, Kiruna och Kalix, så pass många att man till och med importerar RT-flis (Sipola, 
muntl.).  
 
Överkalix värmeverk har förbränt mindre mängder RT-flis, men tillstånd finns inte och det 
finns inga planer på att fortsätta förbränna RT-flis eller söka tillstånd för det. Det som 
förbrändes kom vid den tidpunkten från kommunens återvinningscentral (Sköld, muntl.).  

4.6.3 Villkor för fjärrvärmeverk med tillstånd att förbränna RT-flis i Norr-och 

Västerbotten  
De anläggningar som har tillstånd för att förbränna RT-flis och är någorlunda jämförbara 
med Sorseles värmeverk är Vännäs värmeverk i Västerbotten, samt Kalix fjärrvärmeverk och 
Kiruna värmeverk i Norrbotten. 
 
Vännäs har tillstånd att förbränna utsorterade fraktioner av återvunnet trävirke som faller 
inom ramen för undantagen i förordningen om avfallsförbränning (2002:1060) 4 §  punkt 4, 
till exempel rivningsvirke, träpallar, kabeltrummor och utsorterade fraktioner av återvunnet 
trä m.m. I tillstånd kan följande läsas angående förbränning och hantering av returträ och 
RT-flis (Länsstyrelsen Västerbottens län, 2004):  
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 Utsläpp av stoft får som riktvärde uppgå till högst 50 mg/Nm3 torr gas vid 13 % CO2.  
 Utsläppet av kvävedioxider får som riktvärde högst uppgå till 100 mg NO x /MJ tillfört 

bränsle.  
 Vid uppstart av panna får inte återvunnet trädbränsle användas.  
 Mätningen av syrgas och kolmonoxidhalt (CO) i rökgaser ska ske med kontinuerligt 

registrerade instrument.  
 Skorstenen ska minst vara 25 meter över omgivande mark.  
 Rökgaskondensatet som släpps ut får som riktvärde innehålla högst 10 mg 

suspenderad substans per liter, riktvärdet för pH ska ligga mellan 7-9 (Länsstyrelsen 
Västerbottens län, 2004).  

 
Kalix värmeverk har två fastbränsleeldade pannor med rökgaskondensering och tillstånd att 
förbränna biomassa som avser undantagen i förordningen om avfallsförbränning 
(2002:1060) 4 § punkt 1-5, samt tillstånd om samförbränning för en panna (P2). De villkor 
som gäller för undantagen i 4 § för förbränning och hantering av returträ och RT-flis är 
följande (Länsstyrelsen Norrbottens län, 2007):  
 

 Stofthalten får som gränsvärde inte överstiga 50 mg/Nm 3
 torr gas vid 13 % CO2. 

Utsläpp av stoft vid besiktning får inte överstiga  35 mg/Nm3
 torr gas vid 13 % CO2 som 

riktvärde.  
 Utsläppet av kväveoxider (NOX) omräknat till NO2 får inte överstiga 150 MJ tillfört 

bränsle som årsmedelvärde och riktvärde.  
 Halten kolmonoxid (CO) får som riktvärde och dygnsmedelvärde inte överstiga 500 

mg/Nm3 torr gas vid 6 % O2.  
 Det ställs även krav på kontinuerlig mätning på följande parametrar: röktäthet eller 

stofthalt, kväveoxider (NOx ), koloxid (CO), temperatur, syre (O2) eller koldioxidhalt 
(CO2).  

 Kondensatvatten från rökgaskondensering får som riktvärde och besiktningsvärde 
innehålla max 10 mg/l suspenderat material och ska alltid ha ett pH högre än 7,0. 
Föroreningshalterna i kondensatvattnet får inte heller överskrida de utsläppsvillkor 
som föreskrivits i Svenska avloppsreningsföreningens meddelande VAV M20 
(Länsstyrelsen Norrbottens län, 2007).  

 
2010 ansöktes om en ändring i tillståndet för samförbränning av avfall med EWC-kod för 
glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade med farliga ämnen och trä som 
innehåller farliga ämnen. I det tillståndet kan följande villkor utläsas: Vid bestämning av 
utsläppsgränsvärden (K-värde) enligt 14 § och bilaga 2 i Naturvårdsverkets föreskrifter om 
avfallsförbränning (2002:28) så ska följande Kpr oc- värde användas vid inblandning av 
träavfall, alltså samförbränning. Stoft 50 mg/Nm3 vid 6 % O2, NOX 400 mg/Nm3 vid 6 % O2, 
SO2 550 mg/Nm3 vid 6 % O2, CO 500 mg/Nm3 vid 6 % O2. För övriga parametrar ska de K-
värden som anges i bilaga 5 användas. Utsläppet av ammoniak (NH3) får inte överstiga 10 
ppm vid 6 volym % O2, som begränsnings- och månadsmedelvärde, mätningarna ska ske 
kontinuerligt. Träavfall får inte utgöra mer än 40 % av bränsletillförseln eller högst 4 ton per 
timme. Träavfall som innehåller mer än en procent organiska halogenföreningar uttryckt 
som klor får inte förbrännas. Vid samförbränning med träavfall får värmevärdet i 
bränslemixen inte understiga 1,5 MWh/ton eller överstiga 4,5 MWh/ton. Träavfallet ska 
lagras skilt från övriga bränslen, detsamma gäller aska och slagg som uppstår från 
samförbränningen. För verksamheten avseende förbränning av träavfall gäller förordningen 
om avfallsförbränning (2002:1060) och Naturvårdsverkets föreskrifter om 
avfallsförbränning (NFS 2002:28). I tillståndet meddelas att ett undantag från kravet om att 
kontinuerligt utföra mätningar på utsläppet av väteklorid (HCl) och vätefluorid (HF) tillåts 
(Länsstyrelsen Norrbottens län, 2010).  
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Värmeverket i Kiruna har tillstånd att förbränna träavfall. I två av pannorna (P1 och P2) på 
vardera 6 MW eldas träavfall (kreosotimpregnerade sliprar och stolpar) som är undantaget 
avfallsförbränningsreglerna enligt förordningen om avfallsförbränning (2002:1060) 4 §.  I 
panna 3 (P3) får 98 000 ton avfall förbrännas per kalenderår varav 2500 ton får klassas som 
farligt avfall. Villkoren för utsläpp i utgående rökgas från P1 och P2 är följande 
(Länsstyrelsen Norrbottens län, 2011a):  
 

 Halterna i utgående rökgas av kolmonoxid (CO) får som dygnsmedelvärde under 95 % 
under driftdygnet på ett kalenderår inte överstiga 150 mg/m 3 ntg vid 6 % O2, 
mätningarna ska ske kontinuerligt (Länsstyrelsen Norrbottens län, 2011a).  

 Begränsningsvärdet för utsläpp av stoft är 100 mg/Nm3 vi 6 % O2.  
 Begränsningsvärdet för NOX (uttryckt som NO2) 600 mg/Nm3 vid 6 % O2 

(Länsstyrelsen Norrbottens län, 2011b).  
 
Högst 2000 ton träavfall får vid varje enskilt tillfälle lagras utomhus på fastigheten. Kross för 
sortering och bearbetning ska vara placerad inomhus. Vid förbränning av farligt avfall i P3 
gäller följande, lägsta värmevärde får inte understiga 2 MWh/ton avfall eller överstiga 11 
MWh/ton avfall. Farligt avfall som innehåller mer än en procent organiska 
halogenföreningar uttryckt som klor får inte förbrännas. Flödet av farligt avfall får inte 
utgöra en större mängd än 10 % av bränsletillförseln. Utsläpp av ammoniak (NH3) får inte 
överstiga 10 ppm vid 11 volym % O2 som riktvärde och dygnsmedelvärde. Mätningen ska ske 
kontinuerligt. För förbränning av avfall i P3 gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om 
avfallsförbränning (NFS 2002:28) med undantag från att kontinuerligt utföra mätningar på 
utsläppet av väteklorid (HCl) och vätefluorid (HF), samt undantag om att avfallspannan P3 
ska vara utrustad med minst en stödbrännare. I villkoren för verksamheten kan följande 
utläsas: Utgående avloppsvatten får inte innehålla mer än 0,001 mg/l kvicksilver och 
kvicksilverföreningar (Hg) eller kadmium och kadmiumföreningar (Cd). Mätningar av 
avloppsvattnet ska ske enligt bilaga 3 i Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning 
(NFS 2002:28). För aska och slagg som uppstår inom bolaget ska provtagning utföras, för att 
möjliggöra en klassning av avfallet enligt avfallsförordningen (2001:1063) (Länsstyrelsen 
Norrbottens län, 2011a). I tabell 2 nedan sammanfattas de gränsvärden som anläggningarna 
med tillstånd har. Värdena gäller för förbränning av RT-flis som är undantaget 
avfallsförbränningsreglerna. Noteras bör att många av värdena anges i olika enheter, vilket 
försvårar en jämförelse. Misstanke finns även att man i Kiruna värmeverks tillstånd förväxlat 
villkoren/gränsvärdena för kolmonoxid (CO) och kväveoxider (NO X). På grund av de olika 
enheterna är det dock svårt att avgöra.  
 
Tabell 2: Gränsv ärden för de tre an läggningarna med tillstånd att förbränna RT-flis som är undantaget 
av fallsförbränningslagstiftningen enligt FAF 4 § punkt 4 (Länsstyrelsen Västerbottens län, 2004) (Länssty relsen 
Norrbottens län, 2007) (Länsstyrelsen Norrbottens län, 2011a) (Länsstyrelsen Norrbottens län, 2011b). Enheterna 
för parametrarna är olika, v ilket försv årar en jämförelse dem emellan.  

 Vännäs Kalix  Kiruna 

Stoft  50 mg/Nm3
 torr gas vid 

13 % CO2 
50 mg/Nm3

 torr gas vid 
13 % CO2 

100 mg/Nm3 vid 6 % 
O2 

Kväveoxider 100 MJ tillfört bränsle 150 MJ tillfört bränsle 600 mg/Nm3 vid 6 % 
O2 

Kolm onoxid 
(CO) 

- 500 mg/Nm3 torr gas 
vid 6 % O2 

150 mg/Nm3 torr gas 
vid 6 % O2 

Susp. 
äm nen till 
avlopp 

10 mg/l 10 mg/l - 

pH till 
avlopp 

7-9 >7 - 
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4.7 Sorsele värmeverk och införlivning av RT-flis som bränsle  

4.7.1 Hantering av returträ (RT-flis) i Sorsele 

På Svartlidens deponi och återvinningscentral tar man emot olika avfallstyper och samlar in 
detta i olika containrar beroende på avfallsslag. Personalen som arbetar på Svartliden hjälper 
människorna som kommer dit att sortera avfallet i rätt container och om man ser att något 
har hamnat på fel plats så ser personalen till att det läggs på rätt ställe. För stunden finns det 
bara en container där allt träavfall läggs, därav har träavfallet helt olika ursprung och har 
genomgått olika behandlingar (Viklund muntl.). Då tillräckligt mycket träavfall/returträ 
samlats in så hyrs en mobil flismaskin som kommer och flisar returträet till RT-flis, här 
avskiljs även magnetiska metaller. När flisningen är klar så körs RT-fliset till värmeverkets 
bränsleupplag, där det finns möjlighet att lagra bränslet under tak. När förbränning av RT-
flisen ska ske körs fliset till bränslefickan där själva inmatningen av bränslet till pannan är. 
Där blandas RT-flisen ihop med ett eller flera andra bränslen, till exempel grot och bark, till 
en bränslemix. Omblandningen sker med hjälp av en traktor på manuellt vis. Bränslemixen 
matas därefter in i pannan och förbränns (Berggren muntl. b).  

4.7.2 Mätvärden på utgående rökgas från Sorsele värmeverk  
I tabell 3 nedan anges mätvärden som registrerats vid besiktning 2000 och 2013. Vid 
besiktningen 2013 pågick en provförbränning med en inblandning av 20 % RT-flis i bränslet. 
Denna inblandning är representativ för den bränslemix som man vill söka tillstånd för 
(Berggren muntl. a). Dimensionering (garantinivå) är den nivå som pannan är garanterad att 
klara, dessa nivåer är satta av leverantören till pannan. Riktvärden/normalvillkor är baserat 
på Naturvårdsverkets branschfakta, Förbränningsanläggningar för energiproduktion 2005, 
utgåva 2, samt Svenska Fjärrvärmeföreningens skrift och Miljötillstånd och emissioner för 
biobränsleeldade anläggningar FVF 2000. Efter kondensering är en uppskattning av de 
mätvärden som förväntas efter en installation av rökgaskondensering (Sorsele Värmeverk 
AB, 2012). Noteras bör att syrgasvolym (O2) % tg samt kväveoxider mg/MJ var högre vid 
besiktningstillfället 2013 än år 2000. Utsläppsgränsvärdena som finns i Naturvårdsverkets 
föreskrifter om avfallsförbränning (2002:28) för fasta bränslen är angivet i mg/m 3 ntg vid 6 
% O2 i bilaga 2 vid samförbränning (NFS 2002:28). För besiktningsresultatet från 2013 gäller 
då vid omräkning följande halter korrigerade till mg/m3 ntg vid 6 % O2: kväveoxider (NOX) 
224 mg/m3 ntg vid 6 % O2, kolmonoxid (CO) 96 mg/m3 ntg vid 6 % O2 och stoft 10,9 mg/m3 

ntg vid 6 % O2 (METLAB miljö AB 2013a).  
 
Tabell 3: Mätvärden från provtagning/besiktningar gjorda 2000 och 201 3 på utgående rökgas från Sorsele 
v ärmeverk. Vid besiktningen 201 3 bestod bränslet av  en inblandning av  ca 20 % RT-flis. Garantiniv å och 
riktvärden/normalvillkor presenteras också i tabellen. Kolumnen efter kondensering är en uppskattning av  de 
mätvärden som antas bli efter en installation av rökgaskondensering (Sorsele Värmev erk AB, 201 2) (METLAB 
miljö AB 2 01 3a).  

Parametrar Besiktning 
2000 

Besiktning 
2013 

Dimensionering 
(garantinivå) 

Riktvärden/ 
Normalvillkor 

Efter 
kondensering 

Utgående 

rökgastemp °C 
129 163 170 130-155 50-60 

Sy rgas volym% 
tg 

5,9 7,8 6,5 5,5–7,0 4–5 

Kolm onoxid 
ppm  tg 

89 67 300 100-500 100 

Stoft m g/m 3 

ntg 13% CO2 
1,3 9,6 100 35-100 1-5 

Kväveoxider 
m g/MJ 

36 82 80 80-150 Lägre än idag, 
20% energiök. 

Susp. äm nen 
till avlopp m g/l 

- - 10 10-30 3-6 

pH till avlopp - - 6,5–9,0 6,5–9,0 7,0–8,5 
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4.7.3 METLAB miljö AB priskalkyl  

För att uppfylla kraven för utsläpp av luftemissioner vid samförbränning enligt 
Naturvårdsverkets föreskrift om avfallsförbränning (2002:28) så krävs mätningar av flera 
parametrar, till exempel kväveoxider och kvävedioxider (NO X), kolmonoxid (CO), totalt 
organiskt kol (TOC) syre (O2), temperatur, tryck, flöde, väteklorid (HCl), vätefluorid (HF), 
svaveldioxid (SO2), stoft, dioxiner och furaner samt metaller. Dessa mätningar görs under två 
dagar och kostar totalt 152 000 kr, om mätningarna görs vid två på varandra efterföljande 
dagar kostar det 122 000 kr. För att uppfylla kraven för samförbränning så måste vissa 
parametrar kontinuerligt mätas, undantag för kontinuerliga mätningar kan ges för väteklorid 
(HCl), vätefluorid (HF) och svaveldioxid (SO 2) enligt Naturvårdsverkets föreskrift om 
avfallsförbränning (2002:28). Då ska dessa istället mätas periodiskt tillsammans med 
metaller och dioxiner/furaner två gånger per år, utom det första året då mätningar ska göras 
vid fyra tillfällen. Mätutrustning behöver dock införskaffas för kontinuerliga mätningar av 
andra parametrar. Utöver detta så ska en stor kalibrering (QAL2) göras av det kontinuerliga 
mätsystemet det första året under tre dagar, därefter med en treårig frekvens. Mellan dessa 
ska mindre kontroller göras. För det första året innebär detta en stor kalibrering (QAL2), fyra 
periodiska mätningar för (HCl), vätefluorid (HF) och svaveldioxid (SO 2), metaller och 
dioxiner/furaner samt en kontroll av förbränningstemperatur och uppehållstid. Totalt 
kommer detta att kosta ca 375 000 kr, för de två efterkommande åren som kräver mindre 
mätningar kommer det kosta ca 170 000 kr/år (METLAB miljö AB, 2013b).  
 
Utöver kostnaderna för provtagning av luftemissioner, kalibrering av utrustning och inköp av 
egen mätutrustning till kontinuerliga mätningar så tillkommer även provtagning på 
kondensatvatten från rökgaskondensering och analys, samt provtagning och karaktärisering 
av bottenaska (METLAB miljö AB, 2013b).  

5 Diskussion 
 

5.1 RT-flis, förbränning och miljö 

RT-flis är flisat/krossat returträ, och således ett träbränsle. (Strömberg och Herstad Svärd 
2012, 66). Det har visat sig att RT-flis kan innehålla förhöjda halter av en rad föroreningar 
jämfört med andra trädbränslen (Jermer et al. 2001, 59). Man brukar tala om både 
mekaniska och kemiska föroreningar, och det är framför allt dessa föroreningar som kan 
ställa till med problem vid förbränning (Strömberg och Herstad Svärd 2012, 66). 
Förbränning av RT-flis kan bidra till ökat underhåll av pannan och av övrig utrustning. 
Miljöpåverkan vid förbränning av RT-flis är främst kopplad till de utsläpp som sker i 
samband med förbränningen. Är inte RT-flisen av god kvalité och reningstekniken i 
anläggningen inte tillräcklig kan utsläpp av både metaller, dioxiner och furaner uppkomma i 
rökgaserna och i kondensatet från rökgaskondensering. Utsläpp som normalt sker vid 
förbränning är till exempel kväveoxider (NOX), koldioxid (CO2), stoft och svaveldioxid (SO2).  
 
För att minimera de normalt förekommande utsläppen vid förbränning är det en rad 
parametrar som styr. Man brukar tala om 3T-regeln som står för tillräcklig temperatur, 
uppehållstid, turbulens samt tillgång på syre (Persson et al. 2005, 300). Om dessa 
förbränningsparametrar är ur balans och inte optimala kan det även leda till ökade utsläpp av 
föroreningarna som kan finnas i RT-flisen. Bra egenskaper hos RT-flis är främst att det är ett 
torrt bränsle med högt energiinnehåll, samt att det är ett billigt bränsle. En fördel med att 
använda RT-flis är även att man kan ta tillvara på ett bränsle som uppkommer i samhället. 
Ett bränsle som är ett avfall men istället för att bara bortskaffa det blir det en resurs att 
utvinna energi/värme ifrån.  
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5.2 Lagstiftning vid förbränning av RT-flis 
Lagstiftningen för avfalls- och samförbränning är i en övergångsfas där en ny förordning i 
dagarna ska publiceras, förordningen om förbränning av avfall (2013:253). Den nya 
förordningen innebär att Naturvårdsverkets föreskrift om avfallsförbränning (2002:28) och 
förordningen om avfallsförbränning (2002:1060) (FAF) blir inaktuella och upphör att gälla. 
De nya kraven och villkoren som kommer att gälla i den nya förordningen kommer dock inte 
vara så olikt de tidigare kraven som ställds. Den nu gällande lagstiftningen vid avfalls- och 
samförbränning är något svår att tyda, speciellt föreskriften som har vissa skrivfel och 
krångliga formuleringar. Genom upphävande av denna kommer förhoppningsvis 
avfallsförbränningslagstiftningen att bli bättre och mer lättbegriplig. Speciellt med avseende 
på kraven som ställs, även om dessa kommer att skärpas ytterligare för samförbrännare. 
Formeln i bilaga 2 för beräkning av utsläppsgränsvärde (K-värde) kan bli en komplicerad 
beräkning, om exempelvis K-pr oc inte tillhandahålls av tillsynsmyndigheten och måste 
beräknas manuellt. Formeln gör det också svårt att vid uppstart av en verksamhet exakt veta 
vilka utsläppsgränsvärden som man ska innehålla. Formelns styrkor är dess syfte att beräkna 
fram ett utsläppsgränsvärde beroende på hur mycket avfall man förbränner och på så vis ge 
hårdare krav på rökgasrening ju mer avfall man förbränner.  
 
Förbränning kommer även fortsättningsvis att kunna vara tillståndspliktig av flera 
anledningar. Till exempel med avseende på anläggningens storlek, men även beroende på 
vad man förbränner och mängden man förbränner. För att bedöma vilken lagstiftning som 
gäller vid förbränning av RT-flis är ett första steg att avgöra om RT-flisen kan anses vara ett 
undantag enligt 4 § 4 punkten i FAF. Är så fallet behöver inte 
avfallsförbränningsförordningen (2002:1060) tillämpas. Kan RT-flisen inte undantas enligt 4 
§ 4 punkten i FAF så gäller avfallsförordningen (2002:1060) och Naturvårdsverkets föreskrift 
om avfallsförbränning (2002:28). Förbränning av RT-flis klassas då som samförbränning om 
huvudsyftet är produktion av energi och material.  

5.3 Tillgången på RT-flis  
En förutsättning för att kunna förbränna RT-flis är att det finns tillgång på returträ. De 
senaste åren har både efterfrågan och pris ökat, men RT-flis kan dock fortfarande klassas 
som ett billigt bränsle i jämförelse med andra biobränsle (Energimyndigheten 2012b, 36). De 
kommunala återvinningscentralerna och Norge står främst för tillgången på returträ i norra 
Sverige. I Norge har man inte samma möjligheter att energiåtervinna eftersom deras 
fjärrvärme inte är lika utbyggd som Sveriges (Svenska renhållningsverksföreningen 2002, 21-
22). Därav är RT-flis från Norge mycket billig, eftersom man inte kan nyttja det som ett 
bränsle och därmed måste gör sig av med det på något sätt (Schmidt, muntl.). I Kiruna 
förbränns även flis som uppkommer i samband med husrivningarna i Malmberget, som sker 
till följd av gruvans expansion. RT-flis uppkommer i större mängder främst i de lite större 
städerna kring kusten (Grundberg muntl.). Detta gör att tillgången på flis är mindre på de 
små orterna i inlandet. För att det ska vara lönsamt att söka ett tillstånd för förbränning så 
krävs det att man kan elda lite större mängder och därav finns behov att köpa in flis från 
andra områden.  
 
RT-flis är ett billigt bränsle men avståndet mellan där RT-flisen uppkommer och där den ska 
förbrännas kan bli ett hinder. Tillgången på RT-flis är inte som andra skogsbränslen där man 
aktivt kan producera bränsle. RT- flis uppkommer genom rivningar och konsumtion och 
framställs därför inte på beställning på samma sätt som andra bränslen. Jag tror att 
beroende på vilka referensramar man har så bedömer människor och företag tillgången olika. 
RT-flis är dock ett bränsle som man normalt samförbränner tillsammans med andra bränslen 
som grot och bark. Oavsett hur tillgången på RT-flis ser ut så är en avgörande faktor kvalitén 
på flisen. Tillgången är av liten betydelse om inte kvalitén är nog bra. I Vännäs tyckte man att 
det var svårt att upprätthålla och garantera en bra kvalité inom ramen för deras tillstånd, 
vilket resulterade i att man slutade att förbränna RT-flis. Kvalitén på RT-flisen från Norge 
har uppfattats olika, i Kiruna är man mycket nöjd med flisen till skillnad från i Vännäs. Detta 
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kan förstås bero på flera orsaker. Till exempel kanske Vännäs hade otur med sin leverans, 
dialogen med leverantören var kanske dålig. Kiruna värmeverk har kanske en bättre 
leverantör eller så har man inte lika höga krav på fliset som Vännäs. Dessutom kan 
utvecklingen på sortering och kvalité gått framåt. Det var några år sedan Vännäs förbrände 
RT-flis, vilket skulle kunna vara en av anledningarna till att Vännäs flis höll dålig kvalité.  

5.4 Möjligheterna för mindre värmeverk att förbränna RT-flis 
För att avgöra om det är möjligt att förbränna RT-flis i Sorsele, och andra mindre 
fjärrvärmeverk i allmänhet är det en rad aspekter som måste tas i beaktning. Det måste vara 
tekniskt gångbart, till exempel med avseende på panna och utrustning. Det ska även vara 
gångbart utifrån lagstiftningens krav på till exempel utsläpp till luft och vatten, mätkrav och 
hantering m.m. Efter detta måste man avgöra om det är ekonomiskt rimligt, om det är värt 
de investeringar och risker som följer vid förbränning av RT-flis. Tekniken, lagstiftningen och 
ekonomin är dock strakt sammanlänkad mellan varandra. De fjärrvärmeproducenter som 
intervjuats och inte förbränner RT-flis har alla nämnt någon av ovanstående anledningar till 
detta.  
 
Tekniskt så handlar det till stor del om pannans konstruktion, hur denna klarar av höga 
temperaturer och hur pass väl man kan reglera parametrar som syre. Det handlar även om 
hur känslig pannan är för korrosion. Detta mynnar i sin tur ut i hur väl pannan karar av de 
villkor som ställs utifrån lagstiftningen, till exempel reningsteknikerna för rökgas och 
kondensat är bra nog och om korrekt och tillräcklig mätutrustning finns jämfört med kraven. 
Inmatning av bränslet till pannan och hur möjligheterna till lagring av bränslet ser ut är 
också av betydelse. Tillgången och behovet att förbränna RT-flis sammanfaller inte 
tidsmässigt. Lagkraven vid förbränning av RT-flis beror dels på hur mycket man förbränner 
och dels på hur man klassar flisen. Om flisen kan klassas som ett undantag i FAF 4 § punkt 4 
så ställs inte samma krav på mätningar och utsläpp. Förbränningen är givetvis ändå inte 
kravlös utan regleras då via krav från tillstånds-och tillsynsmyndigheten. Vid förbränning av 
RT-flis enligt samförbränningsreglerna i Naturvårdsverkets föreskrift om avfallsförbränning 
(2002:28) tillkommer genast mer ansvar, främst eftersom det då ställs krav på en hel del 
mätningar, både periodiska och kontinuerliga.  
 
Genom granskning av tillstånden som Vännäs, Kalix och Kiruna har för förbränning av RT-
flis kan noteras att anläggningarna har olika utsläppsvillkor och att de är angivna i olika 
enheter. Detta försvårar jämförelser värmeverken emellan. Dessutom tycks man i Kiruna 
värmeverks tillstånd förväxlat gränsvärdena för kolmonoxid (CO) och kväveoxider (NO X). 
Erfarenheterna vid förbränning av RT-flis hos dessa värmeverk skiljer sig åt när det gäller 
utsläppsgränsvärden och villkor. I Vännäs upplevde man att det var svårt att garantera bra 
kvalité på RT-flisen och att olika utsläppsparametrar var svåra att klara. I Kiruna är man 
istället mycket nöjd med att förbränna RT-flis. Det går bra att klara de krav man har så länge 
flisen är ren. Dessutom har kolmonoxidhalterna (CO) blivit lägre. Det finns inga planer på att 
sluta med RT-flis i Kiruna. I Kalix upplever man inga problem med att klara utsläppskraven 
till luft. Det har dock varit svårare med kondensatet från rökgaskondenseringen. Där det varit 
svårt att innehålla kraven för vissa metaller som koppar, zink och arsenik. Detta tror man 
beror på att det finns spår av tryckimpregnerat virke i flisen. Vid avfalls- och samförbränning 
enligt Naturvårdsverkets föreskrift om avfallsförbränning (2002:28) ställs en rad krav, något 
som Skellefteå Kraft, Älvsbyns värmeverk och Gällivare värmeverk nämner som en anledning 
till att inte börja förbränna RT-flis.  
 
Den största drivkraften till att förbränna RT-flis för fjärrvärmeproducenter är förmodligen 
den ekonomiska vinningen. RT-flis är ett billigt och effektivt bränsle, men det kan också bli 
en ogynnsam affär. RT flis kan bidra till ökat underhåll av pannan, speciellt om det är mycket 
föroreningar i flisen. För att minimera föroreningarna kan ökad kontroll av leveranser 
behövas. Vid förbränning av RT-flis enligt avfallsförbränningslagstiftningen tillkommer 
dessutom krav på flertalet mätningar, på både rökgaser och kondensatvatten. Vissa av kraven 
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innebär kontinuerliga mätningar, vilket betyder att egen mäutrustning måste införskaffas, 
denna ska även kalibreras. Något som också ska tas i beaktning speciellt vad gäller de mindre 
värmeverken är höga transportkostnader, på grund av långa transporter.  

5.5 Förbränning av RT-flis vid Sorsele värmeverk 
I Sorsele är det med avseende på tekniken och pannan möjligt att förbränna RT-flis. Pannan, 
som är en rosterpanna, lämpar sig väl för flisen och man har möjlighet att ha hög 
förbränningstemperatur. Man kan även lagra bränslet under tak och blanda RT-flisen med 
andra bränslen i bränslefickan för att få en bra blandning. Under början av 2013 har man 
gjort provförbränningar av RT-flis och detta har fungerat bra. Vid besiktningen 2013 pågick 
provförbränning där man hade en inblandning av ca 20 % RT-flis i bränslet. Halterna av stoft 
var fortsättningsvis låga om än högre än vid besiktningen 2002. Detta var dock ett väntat 
resultat på grund av ett fuktigare bränsle. Det bör dock noteras att syrgasvolymen % tg samt 
kväveoxider mg/MJ var högre vid besiktningstillfället 2013 än vad det var 2000. Detta kan 
ha flera förklaringar. NOX-nivåerna är dels beroende av kväveinnehållet i bränslet, och dels 
av förbränningstekniken. Ett överskott av syre kan bidra till ökade NO X-halter, vilket skulle 
kunna vara orsaken i detta fall, eftersom värdet på syrgasvolymen också var förhöjt. Risken 
med för lite syre vid förbränning är dock att man inte får en fullständig förbränning vilket 
kan leda till ökade emissioner av stoft istället (Persson et al. 2005, 292-294). Installation av 
rökgaskondensering är dock ett effektivt sätt att få ner syrehalten utan att påverka stofthalten 
nämnvärt.  
 
Om man jämför Sorsele värmeverks utsläppshalter med villkoren som de andra 
anläggningarna har så klarar Sorsele deras villkor för förbränning av RT-flis som hör till 
undantaget i FAF 4 § 4 punkten. Värmeverkets goda stoftavskiljning ökar förutsättningarna 
för att klara övriga utsläppsgränsvärden för metaller angivna i EU:s direktiv om förbränning 
av avfall. Bly brukar dock bli en begränsande faktor (Andersson et al. 2003, 8). 
Stoftavskiljningen förväntas dessutom bli ännu bättre vid installation av 
rökgaskondensering. Utan rökgaskondensering kan det vara svårt att hålla sig inom kraven 
för väteklorid (HCl) och svaveldioxid (SO2). Dessvärre så innebär rökgaskondensering att 
höga halter av tungmetaller kan uppstå i kondensatet och villkoren för utsläpp till vatten kan 
bli svåra att klara (Strömberg och Herstad Svärd 2012, 72). Att klara utsläppsgränsvärdena 
som anges i Naturvårdsverkets föreskrift om avfallsförbränning (2002:28) är en sak. 
Dessvärre så ställs även hårda krav på mätningarnas utförande och frekvens. Att klara dessa 
krav innebär stora investeringar för ett mindre värmeverk, enligt METLAB:s kalkyl flera 
hundra tusen kronor. För Sorsele värmeverk skulle det därav förmodligen vara enklare att 
förbränna RT-flis som kan undantas avfallsförbränningslagstiftningen, det skulle ändå 
innebära en hel del kontroller på både rökgaser och kondensat, samt att flisets kvalité är 
godtagbar.  
 
För att det ska vara ekonomiskt lönsamt att söka ett tillstånd i Sorsele behöver det 
förbrännas mer RT-flis än den som enbart uppkommer på Svartlidens deponi. Man behöver 
således köpa in RT-flis som uppkommit på andra orter. Även om RT-flis är billigt så kan 
avstånden vara ett hinder för ett värmeverk i inlandet som ligger långt från de ställen där 
mest RT-flis uppkommer. Transportkostnaderna kan bli för höga så att det inte blir lönsamt i 
slutändan. Detta bör dock undersökas vidare, en möjlighet skulle kunna vara att nyttja 
Norges tillgångar på RT-flis. Att förbränna RT-flis innebär en risk, som man måste bestämma 
sig för om man är villig att ta. Det kan innebära ökat slitage på pannan, som i sin tur kräver 
mer jobb och kunskap från personalen. För att klara lagkrav som utsläppvillkor men även för 
att minimera slitage är det av yttersta vikt att ha så stor kontroll som möjligt på vilken typ av 
flis som förbränns, och att denna är av sådan kvalité som inte skadar mer än gör nytta. Vikten 
av bra kvalité på RT-flisen poängterades av flera värmeverk i studien. Denna kvalité är a och 
o för hur förbränningen av RT-flis kommer att fungera. På Kiruna värmeverk lyfte man fram 
vikten av den interna dialogen och att man på en gång är tydlig med vilka krav man har på 
kvalité och sortering.  
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5.6 Rutiner för sortering och hantering av RT-flis i Sorsele  
Hur rutinerna för hantering och sortering på Sorsele värmeverk är utformade är en viktig del 
för hur det sedan kommer att fungera att förbränna RT-flis. Till stor del handlar det om att 
kunna säkra en tillräckligt bra kvalité för att klara tillståndskrav, men även om att minimera 
slitaget på pannan och därmed ökade kostnader. Det finns flera sätt att minimera 
föroreningar i RT-flis. Ju tidigare in i avfallskedjan man kan påverka desto bättre. Det är 
förmodligen viktigt att ha en god dialog redan i uppsamlingsskedet av returträet. Det vill säga 
att man klargör för återvinningscentralerna och de leverantörer man har om vilka krav man 
har. I Sorsele skulle det innebära att man på Svartlidens deponi och återvinningscentral inte 
bara kan sortera i en träfraktion. Man skulle även behöva sortera träet beroende på den 
behandling som trämaterialet har genomgått. Till exempel i tre träfraktioner, obehandlat trä, 
målat trä och trä med föroreningar som kan klassas som farligt avfall. Sorteringen innebär 
också att personalen på Svartliden måste utbildas.  
 
Då tillräckligt mycket returträ samlats in hyrs en flis/kross-maskin in och flisar det 
utsorterade returträet (rent och målat) och gör det till RT-flis. I detta skede avskiljs 
magnetiska metaller. Därefter körs RT-flisen till värmeverkets bränsleupplag. Innan 
mottagning bör en okulär besiktning göras och eventuellt prover tas. Vid förbränning av RT-
flis ska driftparametrarna kontrolleras, till exempel temperatur och syretillförsel. Man bör 
även analysera och utvärdera slagg och aska samt vid rökgaskondensering kondensatet. Om 
något värde är förhöjt är detta även en indikation på att sorteringen och kvalitén på RT-flisen 
inte är tillräcklig. En ökning av ofullständigt förbränt material i flygaskan, skulle till exempel 
kunna härledas till att RT-flisen innehåller för mycket finfraktion och därav finns behov av 
skiktning.  
 
Att upprätthålla en bra kvalité på RT-flisen från Norge är svårare eftersom man inte kan ha 
samma kontroll på själva sorteringen i ett tidigt skede. En tydlig dialog med leverantören blir 
därför av stor betydelse och att man är tydlig med vilka krav man har. Dessutom blir det 
extra viktigt att vid mottagning kontrollera den flis man får både okulärt och med 
stickprover. Rutinerna för hantering och sortering av RT-flis i Sorsele och för Sorsele 
värmeverk bör alltså innefatta både en god dialog med leverantörer, ytterligare sortering av 
trämaterialet, provtagningar på flis, restprodukter, rökgas och kondensat, med analys och 
uppföljning. Rent praktiskt skulle det kunna innebära: 
 

 Sortering av RT-flis på Svartlidens deponi och återvinningscentral i tre träfraktioner 
(obehandlat trä, målat trä och trä med föroreningar som kan klassas som farligt 
avfall). Samt utsortering av mekaniska föroreningar som inte kan avlägsnas med hjälp 
av flisens magneter. Utbildning av personal på Svartlidens deponi och 
återvinningscentral i sortering av returträ och dess betydelse. 
 

 Vid mottagning av RT-flis till värmeverket, utföra okulär besiktning samt stickprover. 
Besiktningen och proverna ska säkerställa att de krav på kvalité som ställts på 
leverantören uppnås. Vid misstanke om att kraven ej uppnås ska leveransen ej 
förbrännas och dialog med leverantören ska ske.  

 
 Vid förbränning ska extra uppmärksamhet vidtas vid driftstörningar och om dessa 

kan grunda sig i RT-flisens kvalité. 
 

 Driftparametrar som temperatur och syre ska ligga på bra nivå med avseende på 
förbränning av RT-flis och luftemissioner så att dessa minimeras.  

 
 Kontroll av föroreningar i utgående rökgas och kondensat samt föroreningshalter i 

aska ska återkopplas till flisets kvalité. Är föroreningsnivåerna ej tillfredställande ska 
åtgärder vidtas.  
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5.7 RT-flis i ett hållbart samhälle 
RT-flisets fördelar som bränsle gör det mer och mer attraktivt på marknaden. Det är dock 
inte ett lämpligt bränsle för alla anläggningar och för de anläggningar där det är möjligt att 
förbränna RT-flis är föroreningar i flisen och lagkrav en faktor som kan avskräcka. Själva 
sorteringen av RT- flis är ett hett ämne och en utvecklingsfråga med potential. Jag tror att 
kvalitén på RT-flisen kommer att förbättras med åren genom att mer och mer miljövänliga 
metoder för behandling av trä används och därigenom fasas de träprodukter som till exempel 
tryckimpregnerats med äldre miljöfarligare metoder ut ur samhället med åren. Därav är RT-
flis förmodligen ett framtidsbränsle där man kan tillvaratar en resurs som uppkommer i 
samhället. Kvalitetsproblem kvarstår dock i dagsläget och det är inte alla gånger så lätt att 
lösa. En del i det hela är vikten av studier för att identifiera var föroreningarna i RT-flis 
kommer ifrån. På så vis kan man skapa åtgärder och system för att minimera dessa 
föroreningskällor och emissioner som uppkommer i samband med förbränningen av RT-flis. 
Genom att detektera var föroreningarna kommer ifrån möjliggör man en bättre hantering 
och sortering som på sikt kan minimera föroreningarna och såldes miljöeffekterna av dem. 
Det skapar även förutsättningar för att minska resursförluster i samband med hanteringen 
och sorteringen.  
 
Det finns flera strategier för att minimera föroreningarna, god källsortering är förstås av 
betydelse. Det är viktigt att sorteringen börjar i ett tidigt skede i avfallskedjan, att man redan 
på rivningsplatserna snarare demonterar än river och att man gör det på ett systematiskt sätt. 
En annan strategi för att minimera föroreningarna är att behandla träet och avlägsna de olika 
föroreningarna med hjälp av olika separeringstekniker. Till exempel kan järn och stål 
avlägsnas med magneter. En kombination av strategier är förmodligen mest effektivt, 
dessutom gäller det att de separerade koncentrerade föroreningarna tas om hans på rätt sätt 
så att problemet inte bara förflyttas (Krook et al. 2006, 158-166).  
 
Lagstiftningen för samförbränning av avfall ses i flera fall som ett hinder för många 
anläggningar att förbränna RT-flis. Genom den nya förordningen, förordningen om 
förbränning av avfall (2013:253) kommer förhoppningsvis lagstiftningen bli mer lättolkad 
och tillgängligare även om vissa krav skärps. Dagens situation med global uppvärmning gör 
att frågorna och problemen kring förbränning blir globala frågor, där även de små 
värmeverken innefattas. I miljöbalkens portalparagraf kan läsas att syftet med miljöbalken är 
att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö (SFS 1998:808). Ett problem med dagens 
avfallsförbränningslagstiftning är att kraven för att samförbränna RT-flis bli för höga för små 
anläggningar, speciellt mätkraven. Därför blir det heller inte lönsamt att söka tillstånd för 
förbränning av mindre mängder. Genom alla krav som ställs så utesluter många anläggningar 
även förbränning av RT-flis undantaget avfallsförbränningslagstiftningen enligt FAF 4 § 4 
punkten. 
 
På grund av deponiförbud av brännbart avfall så transporteras därför returträet i norra 
Sverige långa sträckor till de anläggningar som har tillstånd, så är även fallet i Sorsele. Vilket 
innebär att flisen som uppkommer på Svartlidens deponi och återvinningscentral måste 
fraktas till Boden om man inte förbränner det på Sorsele värmeverk. Denna sträcka är 22 mil. 
Träavfall som klassas som farligt träavfall måste i vilket fall fraktas till anläggningar som får 
förbränna farligt avfall, men det är långt ifrån allt returträ som klassas som det. 
Transporterna som också är en bov till luftemissioner och som sliter på vägar skulle därmed 
kunna minskas genom att förbränna den renare delen av RT-flis mer lokalt. Frågorna kring 
RT-flis i norra Sverige handlar således inte bara om ekonomi och miljö för de enskilda 
parterna. Det handlar även om en avvägning och att minimera miljöpåverkan totalt sett och 
vad som leder till en hållbar utveckling på lång sikt. En optimal lösning är att kunna nyttja ett 
välsorterat, närproducerat och effektivt bränsle för energiåtervinning.  
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5.8 Metoddiskussion 
Metoden för intervjuerna som har använts i detta arbete har varit en semistrukturerad 
kvalitativ metod, vilket möjliggör att fråga följdfrågor. Majoriteten av intervjuerna har gjorts 
via telefon, vilket är lättare än att ha intervjuer via e-post men svårare än att träffas. På grund 
av avstånd och tid har det senare alternativet dock inte varit möjligt. Studien om 
lagstiftningen är gjord främst via granskning av Naturvårdsverkets föreskrifter om 
avfallsförbränning (2002:28), på grund av oklarheter i den har kontakt även tagits med en av 
handläggarna som skriver föreskrifterna om förbränning på Naturvårdsverket. Genom att en 
ny föreskrift i dagarna publicerats och att den inte har varit tillgänglig under arbetets gång 
innebär att jag inte med exakthet vet vad föreskriften innehåller och kommer att innebära för 
de berörda.  
 
De källor som har använts till detta arbete för att besvara dess syfte har varit både skriftliga 
rapporter, vetenskapliga artiklar, lagstiftning och information från centrala myndigheter och 
verk m.m. Muntliga referenser har också används, dessa har varit allt från försäljare av 
bränslen till bränsleansvariga på olika fjärrvärmeverk. Beaktas bör att dessa referenser kan 
vara färgade i sin syn att se på frågor beroende på vilken infallsvinkel och kunskap de besitter 
i förhållande till de frågor som ställts. Den information som har tillhandahållits har 
bearbetats utifrån mina förmågor på ett så opartiskt och objektivt förhållningsätt som 
möjligt. Jag ser det som en styrka att i detta arbete fått möjlighet att få kontakt med flera 
olika parter inom förbränningsindustrin och på så sätt bygga mig en bild av verksamheterna, 
lagstiftningen och de krav som ställs utifrån ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.  

5.9 Slutsatser 

RT-flis är ett billigt och energieffektivt bränsle med baksidan att det kan innehålla 
föroreningar som bidrar till ökat underhåll av pannan samt problem med att klara villkoren i 
avfallsförbränningslagstiftningen. Lagstiftningen har i syfte att minimera negativ påverkan 
på människor och miljö, samtidigt som en hållbar utveckling ska främjas. Dagens 
samförbränningslagstiftning är svår att uppfylla för de mindre anläggningarna, på ett för 
dem lönsamt sätt. Det innebär att RT-flisen transporteras långa sträckor. Möjligheterna för 
mindre värmeverk att förbränna RT-flis finns dock. En viktig del i detta är tillgängligheten på 
RT-flisen samt att den är bra sorterad och har en god kvalité. 
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Bilagor 

Bilaga 1; Processbild Sorsele värmeverk (METLAB miljö AB 2013a). 
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Bilaga 2; Anläggningar som intervjuats  

Västerbotten 

 

 
* Information om storlek, antal pannor och bränsle för EO.N:s anläggningar i Västerbotten är 
inte fullständig, men med avseende på orternas storlek är de representativa för studien.  

 
Reserv - Oljepanna som endast eldas vid behov vid extrem kyla då övriga pannor ej är 
tillräckliga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom m un  Anläggning Pannstorlek MW, Bränsle Oljepanna 

 Dorotea  
 

E.ON*   

 Lycksele Skellefteå kraft 50 + 10 +6 (bio) - 

 Malå Skellefteå kraft 16 (bio) 
5 (pellets) 

12 reserv 

 Nordmaling 
 

E.ON*   

 Norsjö  
 

Skellefteå kraft 3+2 (pellets) 4,5 reserv 

 Robertsfors Skellefteå kraft 3+2 (pellets) 2,3 + 1,65 
reserv 

 Storuman Skellefteå kraft 28 (pulver) 
5 (pellets) 

- 

 Vilhelmina  
 

E.ON*   

 Vindeln Skellefteå kraft 2+2+0,6 (pellets) 4,5 reserv 

 Vännäs 
 

E.ON* 3 (bio) 
6-7 (bio) 

Elpanna 1,5 +1,5 

8,7 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dorotea_kommun
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Norrbotten 

 

 

Kom m un  Anläggning Pannstorlek MW, Bränsle Oljepanna 

 Arjeplog 
 

Arjeplogs panncentral 5 (bio)  

 Arvidsjaur 
 

Arvidsjaur Energi AB 
HVC Västlunda 

9,9 (bio)  

 Gällivare  
 

Gällivare värmeverk AB 20 (torv), 11 (pellets) 
Ångpanna 30 MW 

Rökgaskondensering 
installerad. 

38 

 Haparanda 
 

Haparanda värmeverk 
(Vattenfall AB Värme 

Norden) 50/50 
Kommunen 

5 (bio), 2 (pellets)  

 Jokkmokk  
 

Jokkmokks värmeverk 
AB 

17 (flis) 6+3 

 Kalix 
 

Kalix värmeverk 
(Vattenfall AB Värme 

Norden) 
 

10+7 (bio/torv) 
Rökgaskondensering 

installerad. 
Tillstånd 

Samförbränning/avfall 

7 x 2 + 6 

 Kiruna  
 

Kiruna värmeverk 
Tekniska verken AB 

 

27+6+6 (bio/avfall) 
Rökgaskondensering 

installerad. 
Tillstånd 98 000 ton 

avfall/år 

20 

 Pajala  
 

Pajala värmeverk AB 4+2 (bio) 4,5 

 Älvsbyn  
 

Älvsbyns Fjärrvärme 
AB 

6 (flis/torv), 12-15 (bio) 
Rökgaskondensering 

installerad. 

2 x 6 

 Överkalix Överkalix värmeverk 
AB 

4,5+1,5 (bio) 4+2 x 1,4 
 

 Övertorneå 
 

Övertårneå värmeverk 
AB (Vattenfall AB 

Värme Norden) 50/50 
Kommunen 

4,5 (bio), 2 (pellets) 
Rökgaskondensering 

installerad. 
 

2 x 6,5 
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Bilaga 3; Intervjumall till intervjuer med fjärrvärmeverk i Norr-och 

Västerbotten  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hur ser verksamheten ut  
Hur många pannor, storlek, reningsteknik av 
rökgaser, typ av bränsle, var kommer bränslet 

ifrån? 

2. Förbränner ni RT-flis (RT), 
eller har ni funderat på att 
börja göra det? 

3. Varför inte? 

3. Förbränner RT-flis 
 
- Hur har ni gått tillväga, 
har ni tillstånd, vilka 
krav/villkor har ni med 
avseende på förbränning 
av RT? 
 
- Vilken föroreningsgrad 
har RT:n, hur ser ni till 
att kraven uppfylls på 
kvalité, sortering och 
luftemissioner? 
 
- Var kommer RT:n 
ifrån? 
 
- Hur har det fungerat att 
förbränna RT, vad har 
varit bra/mindre bra? 
 
- Vad tycker ni är 
bra/dåligt med RT? 
 
- Varför tror ni att inte 
fler förbränner RT? 

J
A 

     NEJ 

3. Funderar på RT-flis 
 
- Vad ser ni som hinder 
till att börja förbränna 
RT? 
 
- Varför har ni funderat 
på att börja förbränna 
RT? 
 
- Hur långt har ni 
kommit i processen, 
provförbränt, undersökt 
tillgång på bränslet 
m.m.?  
 
- Hur tror ni att 
tillgången på RT är? 
 
- Vad tycker ni är 
bra/dåligt med RT? 
 
- Varför tror ni att inte 
fler förbränner RT? 
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Bilaga 4; Intervjufrågor till försäljare av RT-flis 
 

 Hur ser er verksamhet ut? 
 
 

 Vilken geografisk räckvidd har ni?  
 
 

 Vilka produkter har ni? 
 
 

 Var kommer de ifrån? 
 
 

 Vilka är era kunder?  
 
 

 Vad ställer de för krav på sortering, kvalité, övrigt? 
 
 

 Har ni RT-flis?  
 
 

 Hur ser efterfrågan på RT-flis ut?  
 
 

 Hur ser tillgången på RT-flis ut? Vilka är leverantörerna av RT-flis? 
 
 

 Hur ser prisutvecklingen ut för RT-flis och övriga biobränslen? Varför tro ni att det är 
så? 

 
 

 Vad ser du som för och nackdelar med RT- flis? Vad är svårt/mindre bra och vad är 
bra? 

 
 

 Vilka andra försäljare finns det på biobränslen och RT-flis i norra Sverige som ni 
konkurrerar med?  
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