
 

 

Sammanfattande information om ansökan nytt 

tillstånd Åkerslundsverket 
Öresundskraft Kraft & Värme AB (nedan kallat Bolaget) planerar att ansöka om nytt tillstånd enligt 
miljöbalken för befintlig fjärrvärmeverksamhet vid Åkerslundsverket på fastigheten Rebbelberga 
129:2 i Ängelholms kommun. Befintlig verksamhet har bedrivits på fastigheten sedan 1977 och det 
befintliga produktionssystemet driftsattes 1985. Åkerslundsverket består av fyra 
produktionsanläggningar fördelat på två olje-/gaspannor (panna 2 och 3) med en tillförd effekt om 
14 MW vardera och två fastbränslepannor (panna 4 och 5) med en tillförd effekt om 30 MW vardera. 
 
Nuvarande tillstånd för Åkerslundsverket medger bland annat samförbränning av avfall upp till 
125 000 ton per år. Den huvudsakliga ändring som ansökan om nytt tillstånd gäller är tillstånd till 
inblandning av farligt avfall i form av tryckimpregnerat trä i bränslemixen. Ansökan omfattar 
samförbränning av avfall upp till 125 000 ton per år varav maximalt 50 000 ton farligt avfall i form av 
tryckimpregnerat trä. Anläggningen drivs som en samförbränningsanläggning vilket innebär att 
maximalt 40 % av alstrad energi får komma från förbränning av farligt avfall. Ansökan innebär också 
en möjlighet att utöka bränsleplaner för lagring av bränsle utomhus. 
 
Miljöpåverkan beskrivs i samrådsunderlaget för ansökt verksamhet och jämförs med nollalternativet, 
vilket är den situationen att något nytt tillstånd enligt ansökan inte beviljas. Nollalternativet innebär 
att verksamheten även fortsättningsvis bedrivs i enlighet med nuvarande tillstånd vilket medger 
förbränning av 125 000 ton avfall per år. Bolagets bedömning är att den miljöpåverkan som ansökt 
verksamhet kan antas medföra är utsläpp till luft från förbränning av bränslen, utsläpp av spillvatten 
och dagvatten, förbrukning av bränslen för fjärrvärmeproduktion, användning av energi, kommunalt 
vatten samt råvaror och kemiska produkter, transporter till och från verksamheten, generering av 
avfall (främst askor från förbränning), buller samt lukt och damning. 
 
Miljöpåverkan för ansökt verksamhet bedöms inte öka i förhållande till nollalternativet för alla 
parametrar förutom för utsläpp till luft och då i fråga om utsläpp av vissa metaller vilka förväntas öka 
något på grund av innehållet i det farliga avfall som får förbrännas i ansökt verksamhet. 
Sammanfattningsvis bedömer bolaget att miljöpåverkan av ansökt verksamhet inte medför 
betydande olägenhet för människor och miljö. 
 

Tillståndsprocessen 
Verksamheten vid Åkerslundsverket är tillståndspliktig och tillstånd kommer att sökas hos Mark- och 
miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Som en del av tillståndsprocessen ska samråd hållas med bland 
andra myndigheter, organisationer och allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten. I syfte 
att få del av synpunkter på verksamheten vid Åkerslundsverket hålls samråd med allmänheten 
genom annonsering i tidning och publicering av samrådsunderlag på 

www.oresundskraft.se/samradsunderlag. Synpunkter som kommer in kommer att sammanställas i 
en samrådsredogörelse som inkluderas i tillståndsansökan. 
 
De som önskar ytterligare information eller som vill lämna synpunkter kan senast den 18 maj 2020 
kontakta: Ann-Sofie Lindqvist på telefon 042-490 39 65 eller via e-post ann-
sofie.lindqvist@oresundskraft.se alternativt till Öresundskraft Kraft & Värme AB, Att: Ann-Sofie 
Lindqvist, Box 642, 251 06 Helsingborg. 
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