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Miljödomstolen har i en hemställan till Västra Götalandsregionens Miljömedicinska 
Centrum önskat en miljömedicinsk bedömning av rubricerade ansökan. 
 
Bedömningen nedan grundas på  
 
1. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (pärm med 13 flikar) 2001-06-13 
2. Länsstyrelsens begäran om komplettering i 21 punkter 2001-10-29 
3. TRÅs komplettering (pärm med 9 flikar) 2002-01-14 
4. Protokoll vid muntlig förberedelse Miljödomstolen 2002-02-26 
5. Ytterligare kompletteringar från TRÅ (kopior ”flikar 10-13”) 
6. Skrivelse från Stig Andersson, Uddevalla 2000-04-29 
7. TRÅs komplettering utifrån muntlig förberedelse med 5 bilagor 2002-05-17 
 
 
Allmänt 
 
Tillstånd söks för att ta emot 50 000 ton brännbart och farligt avfall utom bekämp-
ningsmedel. Jag bortser från frågor om lagstiftning om minskad deponering samt all-
männa miljöaspekter på sopförbränning vilka berör andra miljömål än de som avser 
människors hälsa.  
 
Bedömningen inriktas på eventuella effekter på människors hälsa om anläggningen 
skulle uppföras enligt plan. Då uppgifter saknas om vilka andra verksamheter (annan 
sopförbränning) som kan tänkas försvinna om anläggningen uppförs och i vilken ut-
sträckning dessa verksamheter idag innebär någon risk för människors hälsa, behand-
las endast ev. påverkan på dem som bor eller arbetar nära platsen för den föreslagna 
anläggningen. Ev. positiva effekter på människors hälsa genom mindre utsläpp av 
farliga ämnen till luft samt mindre risker för människors hälsa genom urlakning från 
deponier behandlas således ej.  
 
Närmaste bostäder uppges finnas 600 meter från planerad anläggning. Av karta synes 
dessa vara få. Det framgår av karta (handling 3) att ett bostadsområde planeras på ett 
avstånd om 7-800 meter från anläggningen. Ett stort antal anställda vistas på arbets-
platser (bl.a. Volvo) 1000-1500 meter från anläggningen.  
 
 
Utsläpp till luft 
 
Vid normal drift 
 
Emissionerna är någorlunda väl karakteriserade vad avser NOx (90 ton), CO (45 ton) 
SO2 (22 ton) stoft (4.5 ton), HCl (4.5 ton), HF (450 kg), Hg (cirka 13 kg), dioxiner 
(cirka 45 mg), allt per år. 
 
Spridningsberäkningarna talar för låga genomsnittshalter. Av ingångsdata samt beräk-
nade halter för huvudalternativet (70 m skorsten) framgår att ”utspädningsfaktorn” vid 
närmaste bostad blir cirka 1:2 x 106. På Volvoområdet, som visserligen ligger längre 
bort blir halterna något högre - faktor cirka 1:106.   
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Genomsnittshalterna av NOx, CO, SO2 , stoft och kvicksilver för närboende, samt de 
som vistas på Volvoområdet blir försumbara och förväntas inte medföra några effek-
ter på människors hälsa, ens för de mest känsliga individerna. 
 
För HCl, HF och dioxiner har inte presenterats några spridningsberäkningar, men 
lufthalter blir även här försumbara om samma enkla ”utspädningsfaktor” appliceras 
som en förenkling, dvs. vi bortser från atmosfärkemiska reaktioner och markdeposi-
tion.   
 
Relevant för människors hälsa är även ev. utsläpp av cancerframkallande lätta 
kolväten som eten, propen, butadien och bensen samt ev. utsläpp av svårflyktiga 
tyngre cancerframkallande polyaromater som bens(a)pyren. Data om halter i bränngas 
ges ej och spridningsberäkningar har ej gjorts, sannolikt för att halterna ej mätts 
och/eller ansetts vara låga. Utifrån data om sammansättning av rågas (handling 7) och 
beräknade halter vid ”nödutsläpp” (se nedan) gör jag dock bedömningen att även halt-
erna av dessa ämnen kommer att vara försumbara och inte påverka människors hälsa.  
 
98-percentilerna för ovan nämnda ämnen avspeglar halter vid ”ogynnsamma” väder-
förhållanden och ligger i allmänhet cirka 50 ggr högre än genomsnittshalterna (se 
handling 3, flik 8). ”Utspädningsfaktorn är således cirka 1:40 000 vid närmaste 
bostadshus. Halterna är fortfarande försumbara med hänsyn till att det rör sig om 
korta perioder (2 % av tiden eller i genomsnitt 3-4 timmar per vecka).  
 
Kommentar 1: Vid beräknade genomsnittshalter torde det vara mest relevant att skatta 
halter vid Volvo, även om avståndet dit är längre, eftersom det ligger i vindriktningen 
och många människor vistas där, se även spridningskartorna. Vid beräknade 
98-percentiler kan det vara relevant att räkna på närmaste bostadshus, eftersom vinden 
under 2 % av tiden kan tänkas ligga åt det hållet och halterna blir högre närmare an-
läggningen. 
 
Kommentar 2: Den mängd kvicksilver (Hg) som man önskar att få tillstånd att släppa 
ut är orimligt hög, cirka hälften av vad Hydro Plast AB, en av landets två kloralkali-
fabriker, släpper ut. Ambitionsgraden vad avser rening av Hg synes låg (kolfilter, ev. 
Se). Jordreningsanläggningen på EKA Chemicals i Bohus, där Hg och dioxinkonta-
minerat avfall förbränns vid hög temperatur, synes släppa ut en betydligt mindre andel 
av ”inkommande Hg”.  Antingen innehåller elektronikavfallet en hög andel Hg (t.ex. 
reläer och batterier) eller har man räknat för pessimistiskt. Även om jag gör bedöm-
ningen att modellerade halter ej innebär någon risk för människors hälsa, bör miljö-
domstolen, enligt min mening, överväga att reducera den halt som anges i ansökan - 
0.03 mg/m3. 
 
 
Vid driftsproblem 
 
De spridningsberäkningar som gjorts för ”nödutsläpp” av rågas från TRÅ baseras i 
princip på samma ”utspädningsfaktor” som vid normal drift, dvs. förenklat 1:106 som 
genomsnitt (Volvoområdet) och 1:40 000 vid närmaste bostadshus.  
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Skillnaden mot normal drift är att man här räknar med ett ”worst case” med kortvarigt 
utsläpp av pyrolysgas. Man utgår därför i detta fall från halterna i den gasen.  
 
Ett problem är att uppgifterna om halter i rågasen är knapphändiga. I handling 7, 
bilaga 1 anges att halten CO är cirka 20 % och metan, etan, propan och butaner 
0.1 - 0.7 %. Uttryckt i g/m3 blir det för dessa lätta alkaner cirka 2-8 g/m3. Andelen 
tunga kolväten uppges vara cirka 20 g/m3.  
 
För CO (20 % är drygt 200 g/m3) kan man då skatta att halten vid närmaste bostads-
hus (985-il) blir cirka 5 mg/m3. Det är en koncentration som i längden kan vara skad-
lig, men den är inte högre än den som kan uppnås i ett rum fyllt med cigarettrök och 
CO-dosen blir betydligt lägre än för en aktiv rökare. En sådan CO-halt skulle möjli-
gen kunna orsaka problem för en hjärtsjuk person.   
 
Som nämnts ovan är för människors hälsa ev. utsläpp av cancerframkallande lätta 
kolväten som eten, propen, butadien och bensen samt ev. utsläpp av svårflyktiga 
tyngre polyaromater som bens(a)pyren mest relevant, men man ger ej data om halter i 
rågas och spridningsberäkningar har ej gjorts. 
 
Man har i handlingarna uppgett halter av de lätta alkanerna i rågas. Om vi spekulerar 
att halterna av t.ex. 1,3-butadien är i samma storleksordning som butaner, dvs. 2 g/m3 
och antar samma utspädningsfaktor som ovan, dvs. 1:40 000 som 98-percentil, skulle 
halten vid närmaste bostadshus bli 0.05 mg/m3 eller 50 µg/m3. Det är 50 ggr högre än 
den så kallade ”lågrisknivå” (1 fall av cancer under en livstid bland 100 000 männi-
skor exponerade under en livstid), som diskuteras för de lätta alkenerna. Eftersom en 
ev. sådan exponering endast kan förväntas ske under några timmar innebär det en för-
sumbar risk för cancer, jämförbar med den man får vid vistelse i ”lågrisknivå” under 
en vecka (1/50 vecka = 3.4 timmar).  
 
Man har vidare angett förväntade halter av vissa PAH, t.ex. fenantren. Utifrån relatio-
ner i vedrök eller allmänluft i storstäder kan man göra antagandet att halten av 
bens(a)pyren är cirka 1/100 del av fenantrenhalten. Den senare har skattats kunna 
finnas i halten 5 µg/m3 vid närmaste bostad vid ett nödutsläpp (98 %-il). Halten B(a)P 
skulle då kunna vara 0.05 µg/m3 eller 50 ng/m3. Det är visserligen betydligt högre än 
den så kallade ”lågrisknivån” om 0.1 ng/m3, men då det rör sig om kort tid, kan 
samma resonemang föras som för lätta alkener, att risken för cancer är försumbar. Det 
illustreras också av att det hygieniska gränsvärdet i arbetslivet för B(a)P är 2 µg/m3 
för 8 timmars arbetsdagar.         
 
Kommentar 3: Skattade utsläpp i riskanalys vid brand i samband med omhänder-
tagande av klorfenoler är stort. Det är därför tillfredsställande att TRÅ i sitt justerade 
yrkande ej avser att förbränna bekämpningsmedel. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utifrån det underlag som föreligger bedömer jag riskerna för människors hälsa som 
försumbara vid normal drift och även vid ett kortvarigt utsläpp av pyrolysgas. Jag 
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rekommenderar att, om tillstånd ges, uppgifter tas fram om förekomsten av eten, 
propen, 1,3-budadien och bens(a)pyren i pyrolysgas samt i bränngas för att möjliggöra 
en bättre bedömning av riskerna därmed. Jag rekommenderar vidare att gasvarnare 
installeras, inte endast på anläggningen, utan vad avser CO även på lämpligt avstånd 
från anläggningen. 
 
 
Buller 
 
I MKB anges endast att buller inte beräknas överstiga Naturvårdsverkets riktvärden 
för nyetablerad verksamhet. Någon modellering har ej gjorts. Mest relevant är att för-
säkra sig om att bullernivån nattetid ej överstiger de riktvärden som avser att skydda 
människor från bullerorsakade sömnstörningar. Skälet till att bullerfrågan ej närmare 
utretts är sannolikt länsstyrelsens synpunkter i frågan vid tidigt samråd (handling 1, 
flik 8).  
 
Det är enligt min mening väsentligt att tillståndet innehåller krav som är i överens-
stämmelse med moderna riktlinjer (i MKB hänvisas endast till ”gamla” allmänna råd 
från 1978) och kunskap om effekter av miljöbuller (se t.ex. tabeller och text i Miljö-
hälsorapporten, utgiven av Socialstyrelsen och andra 2001) inkluderande att buller vid 
utsidan av fasad nattetid inte överstiger 45 dB LAeq. 
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