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Miljömedicinsk bedömning gällande ansökan om miljöfarlig verksamhet vid Perstorp Oxo AB 

Enligt önskemål från miljöskyddsenheten vid Länsstyrelsen, Västra Götaland lämnas 
en miljömedicinsk bedömning rörande tillståndsansökan från Perstorp Oxo AB. 
Bedömningen baseras på följande handlingar: 
 

Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, 2002-09-12 från Perstorp 
Oxo AB 
 
Utdrag ur bilagor, sid 13-16 avsnitt 2.2.3, 2.3.1 och 2.3.2 gällande nuvarande 
och förändrad verksamhet. Avsnitt 3, 4, 5 och 6 sidorna 30-45 gällande miljö-
situationen i området, miljö- och hälsoeffekter, spridningsberäkningar samt 
samlad miljöbedömning. 
 
Bilaga 5 rörande hälsoriskbedömning av mättade och omättade aldehyder, 2-
etylhexanol samt di-(2-etyl)ftalat samt bilaga 6 rörande toxikologisk utvärde-
ring av propionsyra, propionaldehyd och 2-etylhexansyra. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning av produktionsförändringar vid Neste Oxo i 
Stenungsund. Rapport L 00-68, 2000-11-10, IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 

 
Vid Perstorp Oxo AB används idag fyra råvaror bestående av eldningsolja 5, propen, 
eten och ftalsyraanhydrid. I anläggningen tillverkas aldehyder, hydrerade produkter, 
organiska karboxylsyror samt ftalater (för närvarande endast DEHP). Ansökan gäller 
en förändring av produktionen avseende ersättning av eldningsolja med naturgas, 
ökad produktion samt en förändrad produktionsmix. Dessutom önskar man utnyttja 
biprodukter från anläggningen i Gent, huvudsakligen isobutyraldehyd samt derivat 
därav, som bränsletillskott alternativt som råvara i syntesgasproduktionen. Förbruk-
ningen av eten och propen kommer att öka med 33 % jämfört med nuvarande till-
ståndsnivå.  
 
 
 
Planerad produktion och utsläpp 
 
Ansökan om produktionsökningen gäller aldehyder, från 300 kton/år till 400 kton/år, 
med möjlighet att inom denna volym valfritt välja fördelningen av n- och iso-butyr-
aldehyd samt propionaldehyd. Hydrerade produkter ökas från 250 kton/år till 300 
kton/år med rätt att producera 150 kton/år n-propanol och butanoler samt 150 kton/år 
av 2-etylhexanol och 2-etylheaxanal, dock högst 100 kton/år av 2-etylhexanal. För 
organiska syror vill man öka mängden från 70 kton/år till 100 kton/år med en valfri 
mängd av propionsyra, butansyror och 2-etylhexansyra. Produktionsvolymen av 
ftalater kvarstår, 80 kton/år. 
 
Utsläppen till luft av svaveldioxid kommer att minska genom övergång till naturgas. 
Den totala utsläppsmängden av organiska ämnen, ca 33 ton/år, förväntas vara av 
samma storleksordning som tidigare. Det föreligger dock en risk att de diffusa ut-
släppen ökar något då flänsarna i processanläggningen blir större. Utsläppen av orga-
niska ämnen beräknas öka från hamnen med 1,6 ton varav merparten, ca 1,3 ton, 
utgörs av n-butanol och ca 0,4 ton av propionsyra. Det totala utsläppet i hamnen upp-
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skattas till 3,8 ton/år. Punktutsläppen från anläggningen reduceras främst genom att 
utsläppen av 2,1 ton nafta och knappt ett ton av butanoler bortfaller. Mängden pro-
pionsyra beräknas dock öka med ca 0,4 ton. Totalt beräknas punktutsläppen från 
anläggningen bli 9,5 ton/år mot tidigare 11,1 ton/år. De diffusa utsläppen anges som 
oförändrat bortsett från att naftautsläppen elimineras liksom kolväten från oljefraktio-
nen. Det totala diffusa utsläppet av organiska beräknas till nästan 20 ton/år, en siffra 
som dock kan vara i underkant. 
 
 
 
Lågrisknivåer 
 
Butyraldehyd är det enskilda ämne som kommer att släppas ut till luft i störst kvanti-
tet, totalt 7,9 ton/år. Ämnet har inget angivet lågrisknivåvärde från myndigheterna 
men utifrån gränsvärdet för acetaldehyd och en säkerhetsfaktor på 100 skulle detta för 
butyraldehyd motsvara ett lågriskvärde på 750 µg/m3. Samma resonemang ger för 
propionaldehyd en lågrisknivå på 450 µg/m3. För propionsyra är värdet 300 µg/m3 
liksom för 2-etylhexansyra och med samma säkerhetsfaktor (100) kan lågriskvärdet 
för n-butanol sättas till 450 µg/m3. Utsläpp av n-butanol sker dock endast från hamnen 
vid lossning. Den aldehyd som har lägst skattad lågrisk är 2-etyl-2-hexenal, 35 µg/m3. 
För detta ämne anges dock ingen utsläppsmängd varför emissionen får antas vara 
mycket liten. För DEHP, där 1,2 ton/år beräknas avgå genom diffusa utsläpp, skattas 
lågrisknivån till 3 µg/m3.  
 
 
 
Spridningsberäkningar 
 
Spridningsberäkningarna har utförts med ALARM-modellen och grundar sig på 
beräkningar från 1999 år utsläppsmängder och värdena bör därför justeras upp för 
totalkolväten med ca 30 % för att motsvara den planerade verksamheten. I handling-
arna har halterna angivits för år 2001 vilket är marginellt högre än för den planerade 
verksamheten. I beräkningarna ingår dock inte utsläppen från hamnen.  
 
De befintliga spridningsberäkningarna visar att de genomsnittliga årsmedelvärdena 
för butyraldehyd inom fabriksområdet kan uppgå till mellan 6-13 µg/m3 och halterna 
inom ett område med gles bebyggelse ligger vid 1,3-3 µg/m3. I Ödsmål ligger mot-
svarande halt på 0,3 µg/m3. Motsvarande 98-percentilvärden för de bebyggda om-
rådena var 17-36 µg/m3 respektive 4-9 µg/m3. Detta innebär att halterna under totalt 
87 timmar/år kan uppgå till knappt 10 % av den skattade lågrisknivån för 10-20 hus-
håll i det glesbebyggda området. Övriga ämnen släpps ut i mindre kvantiteter och 
motsvarande ämnens lågriskhalter kommer inte heller att överskridas där människor 
bor. Sammanfattningsvis ger beräkningarna ingen anledning till oro för påverkan på 
allmänbefolkningens hälsa av utsläppen från industrianläggningen. 
 
Spridningsberäkningar från utsläppen i hamnen saknas helt. Huruvida dessa marknära 
utsläpp, som nu ökar, når bebyggda områden är oklart i handlingarna. Utsläpps-
mängden är dock klart mindre och om beräkningar görs är det halterna av n-butanol 
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som behöver skattas då dessa står för 3 ton av den totala utsläppsmängden på 3,8 
ton/år.  
 
Det framgår inte av handlingarna om luktproblem förekommer bland boende i när-
heten av industrianläggningen eller hamnanläggningen. 
 
I handlingarna framgår inte storleken av utsläppen av eten eller propen från Perstorp 
Oxo. Tidigare spridningsberäkningar från industrierna i Stenungsund har indikerat att 
halterna skulle kunna vara betydande i bostadsområden och kraftigt överskrida låg-
risknivåerna för dessa ämnen. Nyligen genomförda faktiska mätningar (IVL Rapport 
L02/61, 2002, Omgivningskontroll i Stenungsund) bl.a. i Ödsmål, visar att de upp-
mätta halterna är avsevärt lägre än de som beräknats med spridningsmodeller. I 
Ödsmål var medelhalten av eten, butadien och bensen under lågrisknivån för respek-
tive ämne. Detta innebär att riskökningen för cancer hos boende i samhället får anses 
som ringa. 
 
 
 
Transporter 
 
Transporter av farligt gods kommer att öka om isobutyraldehyd och dess derivat 
transporteras med tankbil från Gent till Stenungsund. Eftersom bilarna ändå går 
tomma påverkas inte avgasutsläppen nämnvärt däremot kommer antalet laster med 
farligt gods som passerar igenom samhället att öka. Även fartygstransporter förväntas 
öka och därigenom utsläpp av avgaser. Transport av n-propanol från Stenungsund till 
Göteborg kommer att ske med tankbil medan butanoler fraktas med fartyg. Enligt 
beräkningar av IVL kommer dock de totala avgasemissionerna att minska men lokalt 
(Stenungsund-Göteborg) ökar emissionerna.  
 
Någon bedömning av olycksfallsrisken för boende i Stenungsund till följd av transport 
av farliga laster kan ej göras då vi saknar detta underlag (bilaga C). 
 
 
 
Buller 
 
Av tillståndsansökan framgår att bullerstörningar skall begränsas så att de utomhus 
vid bostäder uppfyller gällande normvärden. Det framgår dock att situationen kan 
vara annorlunda för boende i Ödsmåls stationssamhälle. Det saknas dock underlag för 
att göra en miljömedicinsk bedömning avseende buller i området. Det framgår inte 
heller om det idag finns personer som upplever sig bullerstörda från fabrikens verk-
samhet.  
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Sammanfattning 
 
Från spridningsberäkningar avseende utsläppen från industrianläggningen är slut-
satsen att befolkningen inte kommer att utsättas för irriterande ämnen i sådan halt att 
deras hälsa påverkas vid normal produktion. Faktiska mätningar i Ödsmål visar att 
halterna av cancerframkallande ämnen inte överskrider lågrisknivån. Detta innebär att 
riskökningen för cancer hos boende i samhället får anses som ringa.  
 
Uppgifter saknas om boende upplever lukt eller bullerproblem från den industriella 
verksamheten eller hamnen. Spridningsberäkningar för utsläppen från hamnen saknas 
helt. Ansökan bör därför kompletteras med dessa uppgifter. 
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