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1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
Uppgifter om huvudman: 
Huvudman:  Linde Energi AB  
Organisationsnummer: 556468-5278 
Postadress:  Box 77 
Postort:  711 22 LINDESBERG 
Besöksadress:  Skrinnargatan 6 
Kontaktperson: Ylva Gjetrang 
Telefon:  0581-88714 
E-post:  ylva.gjetrang@lindeenergi.se 
 
Uppgifter om anläggningen 
Platsnamn:  HVC Gnistan 
Adress:  Skrinnargatan 6, 711 34 Lindesberg 
Kontaktperson: Fredrik Jansson 
Telefon:  0581-88735 
E-post:  fredrik.jansson@lindeenergi.se 
Kommun:  Lindesberg 
Län:  Örebro län 
Fastighetsbeteckning: Lindesby 6:6  
Fastighetsägare: Linde Energi AB 
 
Verksamhetskod enl. 1998:899: 
40-51 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 MW 
 
Prövningsnivå: B 
Tillståndsmyndighet: Länsstyrelsen, Örebro län  
Tillsynsmyndighet: Lindesbergs Kommun 
Miljöledningssystem: Ja bolaget har ett systematiskt miljörbete med mål rutiner och 

uppföljning men är ej certifierade. 
Anläggningen omfattas av handel med utsläppsrätter och kraven 
på en verifierad utsläppsrapportering av CO2.   Vi innehar även 
Hållbarhetsbesked och har ett av Energimyndigheten godkänt 
kontrollsystem för att kontrollera att våra förnybara bränslen 
uppfyller kraven på hållbar produktion och att de har tillräcklig 
utsläppsreduktion ur ett systemperspektiv.  

 

2.   BAKGRUND 
 

Linde Energi AB är beläget på Lindeshyttans industriområde väster om Lindesbergs tätort.  
Här finns även HVC Gnistan, bolagets största panncentral. Den fungerar som spets- och 
reservanläggning för produktion av fjärrvärme när spillvärmeleveranserna inte täcker behovet. 
Vid anläggningen finns även en ångcentral där vi producerar processånga till grannindustrin.   
 
Verksamheten vid HVC Gnistan började 1986/87 då de första pannorna kom på plats. 1992 
byttes pannorna ut. Under åren 1996-1997 utreds biobränslealternativ och nyttjande av 
spillvärme från BillerudKorsnäs. Detta leder fram till att en ca 20 km lång transiteringsledning 
byggs från Frövi till Lindesberg.  År 1998 är spillvärmeledningen klar och samtidigt utökas HVC 
Gnistan med ytterligare en reservoljepanna. Spillvärmeleveransen från BillerudKorsnäs står 
idag för ca 90 procent av värmen till fjärrvärmenätet i Lindesberg. Senaste miljötillståndet för 
anläggningen är från 2016 då bioångpannan installerades. År 2020 konverterades HP3 till 
förnybart bränsle genom ombyggnation och anmälan till miljökontoret. Nu är det dags för 
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nästa steg i omställningen till förnybart och vi ser behov av att kunna använda ytterligare ett 
bränsle vid vår huvudanläggning i Lindesberg.  Linde energi vill därför söka tillstånd för att 
installera två pelletspannor 3 + 3 MW, som ska ersätta oljepannan HP1 med motsvarande 
effekt.  De nya pelletspannorna kommer alltså att användas som anläggningens första spets 
och reservpannor. Vi installerar två pannor för en flexibel lösning med möjlighet att anpassa 
lasten efter behoven. Oljepannan kommer att monteras bort och flyttas till en annan 
anläggning i samband med installation av pelletsanläggningen, den tillförda effekten blir därför 
oförändrad.   
 

3. NYTT TILLSTÅND 
 
För att underlätta hanteringen både för myndigheter och oss söker vi ett uppdaterat samlat 
tillstånd för verksamheten vid anläggningen. Vi bedömer att de positiva miljöeffekterna från 
omställning till förnybart bränsle blir betydande och att negativa effekter av vald lösning blir 
begränsade. Mot den bakgrunden gör vi bedömningen att åtgärden inte väntas få betydande 
miljöpåverkan. För mer information, se avsnitt förväntade miljöeffekter.  Vi har ett relativt 
aktuellt tillstånd och ansöker om oförändrade villkor med ett komplement för pelletseldning 
motsvarande kraven i förordning för medelstora förbränningsanläggningar dvs  
  - 30 mg stoft/Nm3 vid 6 procents O2 
  - 300 mg NOx/ Nm3 vid 6 procents O2 
 De nya pannorna kommer att få en modern utformning och rökgaserna kommer renas med 
modern reningsteknik. Utsläppen från hela anläggningen kommer med god marginal att 
uppfylla kraven på medelstora förbränningsanläggningar.  Sammantaget ger investeringarna 
en uppdaterad och driftsäker anläggning. Vi planerar att ansöka om verkställighet för att 
snabbt kunna gå vidare med upphandlingar och installation så att vi kan övergå till förnybart 
bränsle. Vi behöver även kunna anpassa tidplanen så att vi har kapacitet på plats inför 
eldningsäsongen 2023. 
 
 

3.1 Befintlig anläggning och planerad åtgärd 
Huvuddelen av fjärrvärmeleveranserna kommer från spillvärme från Billerud Korsnäs som 
växlas över till fjärrvärmenätet i Lindesberg. Spillvärme utgör baslasten i Lindesberg. 
Hetvattencentralen Gnistan består av 5 oljepannor, tillsammans har de en installerad effekt på 
49,5 MW.  HP3 och ångpannan, eldas med bioolja och framöver kan ev. fler pannor ställas om 
till förnybart bränsle. Utöver pannorna har anläggningen två värmeväxlare för spillvärme på 
vardera 22 MW, en elpanna med en kapacitet på 6 MW samt en ackumulatortank på 5600 m3 

med en kapacitet att lagra 320 MWh värme.  Tabellen nedan listar samtliga tillståndspliktiga 
pannor på HVC Gnistan. 
 
Tabell 1 Förbränning vid HVC Gnistan 
 

Panna 
Effekt  

Verkningsgrad[MW] 

Tillförd effekt 

[MW] 
Bränsle Byggår Verkningsgrad 

HP1* 6,0 6,7 olja 1990 90% 

 NY 

Pelltspanna1 
3 3,35 pellets  2023 90% 

 NY 

Pelltspanna2 
3 3,35 pellets 2023 90% 

HP2 8,0 8,9 olja 1990 90% 
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HP3 10,5 11,7 bioolja 2003 90% 

HP4 12,0 13,3 olja 1998 90% 

ÅP500 8,0 8,9 bioolja 2017 90% 

Summa 44,5 49,5       

*Oljepannan byts mot de nya pelletspannorna och kommer att bortmonteras och flyttas till annan 

anläggning.  
 
 

3.2 Planerad åtgärd 
Med nya pelletspannor kan Linde Energi minska den fossila andelen i vår produktionsmix.  
Den nya anläggningen placeras inom HVC Gnistans område och kommer att skötas av egen 
personal. Våra tekniker är certifierade pannskötare och då vi redan har en pelletspanna i 
Hagaberg har de erfarenhet av både olje och pelletseldning.  
 
Projektet innebär uppförande av en byggnad för pelletspannorna med skorsten. Det blir 
sannolikt en lösning med färdig modulbyggnad. På området finns idag två skorstenar, en för 
HP1-4 och en för bioångpannan vid ångcentralen. De nya pannorna kommer att få en 
gemensam rökgaskanal och skorsten. Höjden på skorstenen är beräknad till ca 25 m.  
Brandskyddsdokumentation kommer att upprättas och granskas av Nerikes brandkår i 
samband med ansökan om bygglov.  
 
 

 
 
Figur 1 Skiss över området och föreslag till placering.  
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4. PLANFÖRHÅLLANDEN och MILJÖMÅL 
 

4.1 Detaljplan  
Anläggningen är belägen på fastigheten Lindesby 6:6 i Lindesberg. Fastigheten är enligt 
gällande detaljplan avsedd för industriändamål. Ett mindre handelsområde har etablerats vid 
Bandygatan 2C mfl och en ny högstadieskola har uppförts i närheten av Brotorpsskolan.   
En uppdaterad plan för södra delen av industriområdet, där verksamheten är belägen, är på 
gång. Den nya planen ska tillåta verksamheter med liten miljöpåverkan och handel söder om 
Fotbollsgatan. I planförslaget beskrivs även fjärrvärmeverksamhetens betydelse och den ger 
utrymme för att utveckla verksamheten och bygga högre i närheten av ackumulatortanken.  

 
4.2 Skyddade områden 
 Inga skyddade områden eller Riksintressen berörs.  
 

4.3 Översiktsplan 
Gällande översiktsplan för Lindesbergs kommun är beslutad 2019-04-15 och vann laga kraft en 
månad senare. Inriktningen är att koncentrera utvecklingen av bebyggelsen inom de större 
tätorterna, främst Lindesberg och Frövi men även Storå, Guldsmedshyttan, Vedevåg och 
Fellingsbro. Linde energi levererar idag fjärrvärme till alla utpekade orter utom Fellingsbro.  
Bolaget är en del av kommunkoncernen och bidrar genom vår verksamhet till en utveckling i 
linje med de 10 målen i översiktsplanen.  Att genomföra investeringar för att utveckla en 
energieffektiv och förnybar fjärrvärme har störst bäring på mål 7: ”Lindesbergs kommun har en 
hållbar ekologisk utveckling. Lindesbergs kommun ska vara en förebild i arbetet med att ha en 
hållbar ekologisk utveckling genom att minska sin klimatpåverkan.”  
 
En fördjupad översiktsplan för Lindesbergs stad är daterad 2014-12-06 men en översyn pågår 
och digitala medborgardialoger genomförs våren 2022.  
 

4.4 Regionala miljömål  
Miljömål för Örebro län 2015-2020  
Det regionala miljömålsdokumentet slår fast att nationella miljömål som är relevanta för länet 
gäller som långsiktiga mål.  
 
Åtgärdsprogrammet lyfter fram sex fokusområden. De sex fokusområdena är: 

• Klimat 

• Giftfri vardag  

• Vatten  

• Hållbar samhällsplanering  

• Biologisk mångfald   

• Hållbar resursanvändning 
 
Linde energis verksamhet och planerade projekt ligger i linje med miljömålen och identifierade 
fokusområden. En minskad användning av fossil olja och övergång till pellets bidrar till att 
minska klimatpåverkan liksom hanteringen av miljöfarliga kemikalier och farligt avfall.   
Genom att ställa krav på hållbart producerade biobränslen påverkas heller inte den biologiska 
mångfalden negativt av åtgärden. Pellets tillverkas av restprodukter från t.ex. sågverk och 
bidrar tillsammans med spillvärme och vår ackumulatortanks möjlighet att lagra värme till en 
effektiv och hållbar resursanvändning.   
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Fjärrvärmen minskar utsläppen jämfört med enskild uppvärmning och bidrar till en 
resurseffektiv teknisk infrastruktur i staden.  Den bidrar även till att avlasta elnätet och att elen 
kan användas till annat än uppvärmning. Vi är aktiva i samhällsplaneringen och bidrar till 
hållbara utvecklingsmöjligheter i samverkan med våra kunder. Genom kortare transporter och 
övergång till bränslen med svensk råvara minskar både miljöpåverkan och sociala risker i 
samband med produktionen av bränslet. Detta har i sin tur bäring på flera av FN:s globala mål 
för hållbarhet i Agenda 2030.  
 

Frisk luft och God bebbygd miljö 

 Det blir efter ombyggnationen en energieffektiv lösning där akumulatortanken kan nyttjas 
mer. De negativa effekterna av övergång till pellets är att transportbehovet ökar något och att 
utsläppen av CO från förbränning blir något högre, se avsnitt om miljöeffekter nedan.   
Utsläpp av stoft blir efter rening ungefär oförändrade och utsläpp av NOx minskar. Detta bidrar 
till att luftkvaliteten i Lindesberg förbättras. 
 Avfallshantering i form av stoft och aska ökar något men avfallet blir mindre skadligt för 
miljön.  Aska från pelletseldning kan även återföras till skogen eller användas vid tex 
vägbyggen.  
 
Energi- och klimatprogram 2021-2025 
Åtgärden ligger i linje med länets energi och klimatprogram och bidrar till att vi närmar oss de 
tre övergripande målen  

• Minska utsläppen 
Utsläppen av totala växthusgaser i Örebro län ska vara 60 procent lägre än 2005 års 
nivåer  

• Öka andelen förnybar energi 
Energianvändningen i Örebro län ska bestå av minst 80 procent förnybar energi 

• Öka energieffektiviseringen 
Energianvändningen i Örebro län ska vara 50 procent effektivare jämfört med 2005 
 

 

5. LOKALISERING OCH UTFORMNING 
 
Den nya pelletsanläggningen lokaliseras vid HVC Gnistan.  Den kopplas både till 
ackumulatortanken och fjärrvärmenätet i Lindesberg.  Det kommer för en  
smidig och brandsäker hantering av pellets att behöva uppföras en mindre byggnad som 
förläggs på området i nära anslutning till våra andra pannor, kontrollrum och kontor. Det 
innebär även att ytterligare en skorsten behöver byggas utöver de två som redan finns på 
området.  Inför tillståndsansökan har olika alternativa bränslen studerats. Vi valde pellets 
eftersom det är ett driftsäkert alternativ till rimlig kostnad och som har låga utsläpp efter 
rening. Ytterligare ett bränsle vid Gnistan innebär även en mer flexibel och robust drift för att 
tillgodose värmebehovet i fjärrvärmenätet. För att klara EU kraven för medelstora 
förbränningsanläggningar i linje med nuvarande stoftvillkor kommer rening av rökgaserna från 
pelletspannorna att behövas.    
 
Andra lokaliseringsalternativ är inte rimliga med hänsyn till att verksamheten redan finns 
etablerat vid Gnistan och att det är här den oljepanna som ska ersättas står. Att förlägga den 
nya pannan i närheten av ackumulatortanken med en möjlighet att även värma vattnet i den 
bidrar till en bränsleeffektiv och driftsäker lösning.  Att utreda en alternativ lokalisering för 
hela HVC Gnistan ses heller inte som rimligt på grund av de investeringar som är gjorda och 
den tekniska utformningen av anläggningen och nätet. Fjärrvärmeverksamheten har funnits på 
platsen i ca 30 år och har bedömts tillåtlig enligt miljöbalkens bestämmelser senast år 2016. 
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Avstånd till närmaste boende på Stadsskogsvägen, är ca 280 m. Till närmaste skola är 
avståndet ca 300 m. Till sjukhuset är avståndet ca 900 m, se kartbild nedan. Cirkeln illustrerar 
en radie på 200 meter, Boverkets riktlinje för skyddsavstånd för att minska riskerna för 
störningar i samband med drift av verksamheten.  
 

 
 
Figur 4 Lokalisering och avstånd till närboende, skolor och sjukhus. 
  
 

6. MILJÖPÅVERKAN  
 

6.1 Mark  
Åtgärden genomförs på bolagets tomt på ett industriområde. Inga områden med naturvärden 
berörs. Markförhållanden kommer att undersökas i samband med bygget och vid behov görs 
förstärkningar och gjutning av bottenplatta.  Om ev. markföroreningar påträffas så kontaktas 
tillsynsmyndigheten.  
 

6.2 Utsläpp till luft och vatten 
Det blir inga utsläpp till vatten av verksamheten då fjärrvärmevattnet cirkulerar.  
Utsläpp till luft har beräknats för ett nollalternativ med fortsatt oljeeldning i HP1 och ett 
scenario där motsvarande oljemängd (HP1 ett normalår) ersätts med pellets.  Pelletspannan 
kommer även att ersätta en del av den biololja som används i fjärrvärmeproduktionen.   I 
figuren nedan visas tillförd energi i fjärrväremnätet i Lindesberg före och efter åtgärd.  Med 
pelletspanna vid Gnistan halveras även förbränningen av pellets vid HVC Hagaberg.  
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Figur 5. Bränslemix före och efter åtgärd för produktion av fjärrvärme i Lindesberg.  

 
Vi har mot bakgrund av våra mätningar av utsläpp från förbränning av olja och bioolja i 
kombination med standardvärden och mätningar från två motsvarande pelletsanläggningar 
beräknat utsläppen efter åtgärden.  I figuren nedan visas skillnaden mellan alternativen där 
utsläpp i nollalternativet väntas försvinna och ersättas med samlade utsläpp där de nya 
pannorna ingår.  Pelletspannorna beräknas klara det mesta av den eldning som behövs för att 
tillsammans med spillvärmen täcka fjärrvärmens behov.   
 
Den stora miljövinsten ligger i minskningen av utsläppen av klimatpåverkande CO2.  
Även NOx utsläppen minskar vilket bidrar till lägre NO2 halter i tätortsluften. Utsläppen av CO 
väntas öka något, se figur nedan.  Analys av senaste data för luftutsläppen i Lindesberg visar 
att CO utsläppen minskat med över 55 procent sedan 1990 och att fjärrvärmen står för en liten 
andel av utsläppen ca 0,2 procent år 2019. Den förväntade utsläppsökningen väntas därför få 
små negativa konsekvenser.  
 

 
 
 Figur 6.  Utsläpp före och efter åtgärd, där nollalternativet med dagens utsläpp för 
fjärrvärmeproduktion vid Gnistan   ersätts med den planerade åtgärden.   

 
Nollalternativ: Oförändrad produktion. Ingen pelletspanna byggs vid Gnistan.  
90 % spillvärme från Billerud/Korsnäs. Egen produktion med Eo1 samt bioolja för 
fjärrvärmneproduktion vid Gnistan.   
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Planerad åtgärd: Pelletspannor installeras. Totalt ersätts 6 MW olja med pellets. Alternativet 
innebär även att behovet av bioolja minskar. Något mindre spillvärmeleveranser förväntas 
framöver för ett normalår. De reningstekniker som vi tittat på har 10 mg/m3 som ett 
ungefärligt max för utsläpp av stoft. Stoftemissionen är därför satt till 10 mg/m3ntg vid 6% O2 i 
den planerade åtgärden. Kravet enligt förordningen är 30 mg/m3.   NOx halterna i utgående 
rökgaser väntas bli ca 150 mg/m3 vid 6% O2 för pellets, att jämföra med kravet på 300 mg/m3. 
 

6.3 Luften i Lindesberg klarar miljökvalitetsnormerna och WHO:s riktlinjer 

 
Befintliga mätningar av halterna i Lindesbergs luft, har sammanställts i bilaga 1.  
Mätningarna visar även att halterna av NO2 är ungefär oförändrade i urban bakgrund men att 
halterna av de minsta (och hälsomässigt mest intressanta) partiklarna minskat till ca en 
tredjedel mellan 2005 och 2016 då den senaste mätningen gjordes.   
 
Partikelhalten (PM2,5) var då   3,3  
och NO2 halten 6,3 µg/Nm3 i urban bakgrund. 
 
Halterna av partiklar och NO2 ligger med god marginal under miljökvalitetsnormerna i bilaga 2 
och klarar även de nya förslagen till riktvärden från WHO, se figur nedan.  
 

 
 

I samband med en tidigare miljöprövning år 2012-2013 gjordes en spridningsberäkning av 
SMHI runt Linde energis värmeanläggning.  Vi tittade då på möjlighet till  installation av en 
pelletspanna för ångproduktion vid Gnistan med en enklare reningsteknik (mulicyklon) än den 
nu aktuella med filter. Spridningsberäkningen visade att miljökvalitetsnormerna för stoft och 
NO2 klarades med god marginal även i mest utsatta lägen, se tabell A.   
Tillskottet från Linde energi var även litet i förhållande till regional bakgrund. 
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 Linde energi bedömer det mot denna bakgrund som sannolikt att alla miljökvalitetsnormer 
kommer att klaras även fortsättningsvis.  Investeringen innebär minskade utsläpp av NOx som i 
luften i kombination med marknära ozon omvandlas till NO2 . Utsläppen av stoft blir 
oförändrade eller något lägre.  Nedan presenterar vi en översiktlig tabell som förklarar de olika 
bränslenas relativa utsläpp. 
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6.4 Reningsteknik för att minska utsläpp till luft   
 
Nedan beskrivs översiktligt några tekniker som är lämpliga att använda för stoftrening.  
Elfilter bedöms dock inte vara aktuellt vid anläggningen i Lindesberg.  
 
Elfilter  
Rökgasen leds in i en kammare med vertikala plåtridåer som delar upp kammaren i ett antal 
gaspassager. Antal plåtridåer anpassas utifrån rökgasmängder och rågasens stoftinnehåll. 
Reningstekniken i ett elfilter bygger på att högspänningslikriktare skapar elektriska 
urladdningar som joniserar rökgasen. De negativa jonerna binder till stoftpartiklarna som 
därmed vandrar mot de positiva plåtridåerna. Det stoft som fastnar på plåtridåerna skakas loss 
med ett slagverk så att det faller ner till botten. Därifrån kan stoftet transporteras till 
askcontainer. 

 
 
Spärrfilter (textilfilter)  
Det textila filtermaterialet kan vara anordnat i form av plana filterytor eller i form av vertikala 
slangar. För stoftavskiljning är slangfilter vanligast. 
Stoftet som fastnar på filtermaterialet tillåts växa till en viss tjocklek. Rensning av 
filtermaterialet sker när tryckfallet uppnått en given nivå. För rensning används vanligtvis 
tryckluft. Stoftet faller ner i botten av filterhuset och transporteras därefter till askcontainer. 
Filtermaterialet är relativt känsligt för höga rökgastemperaturer och medryckta glödande 
partiklar vilket kan innebära att föravskiljning med cyklon är nödvändig. 

 
 
Sinterfilter: 
Filtrering av rökgaserna sker genom element med sintrat material. Stoftet som fastnar i 
filtermaterialet rensas med tryckluft och faller ner i botten av filterhuset och transporteras 
därefter till askcontainer. Filterelementen har normalt en livslängd upp till 10 år vilket gör att 
underhållsbehovet blir lågt. Avskiljningsgraden av stoft är extremt hög. 

  
6.4 Kemikalieanvändning 
Eldningsolja 1 används till förbränning. Lagring sker idag i 5 st cisterner som är placerade i två 
olika invallningar. Två cisterner som vardera rymmer 246 m3 står i en invallning som rymmer 
605 m3 där eldningsolja lagras. Invallningen är utformad med oljetät duk. I den andra 



 

   

13 

 

invallningen står 3 cisterner med bioolja som vardera rymmer 49 m3. Den invallningen rymmer 
226 m3 och är utförd i betong.  
 
Linde Energi AB använder i övrigt bara kemikalier i den utsträckning som krävs för att 
verksamheten ska fungera utan avbrott. Förbrukning av kemiska produkter och vilka produkter 
som används sker i samråd med EHS-ansvarig. Förvaring av kemikalier sker på anläggningen. 
Dosering av kemikalier till fjärrvärme- och spillvärmenätet sker från HVC Gnistan. 
Förbrukningen av kemikalier är liten.  
 

6.5 Avfall 
Avfall från anläggningen uppstår i form av allmänt avfall som hushållssopor, förpackningar, 
verksamhetsavfall och askor. Aska från oljeeldning körs på deponi men senaste åren har 
sotning eller asktömning inte behövts på grund av liten drifttid och bra förbränning. Bolagets 
miljöstation finns fr o m 2015 vid vårt kontor på Skrinnargatan. Avfall från alla anläggningar 
och verksamheter samt avfall från entreprenörer anlitade av fjärrvärmeenheten läggs i 
containrar vid stationen. Farligt avfall hanteras i slutna containrar och transporteras av behörig 
aktör. Avfallshanteringen redovisas i miljörapporterna och i Naturvårdsverkets register över 
farligt avfall. Installation av pelletspannor och reningsutrustning kommer att medföra viss 
ökning av avfallet eftersom det bildas mer aska och stoft. Mängden farligt avfall från 
oljeförbränning minskar.  
 
Tabell 4 Avfallsmängder HVC Gnistan 2021 
 

Linde Energi AB     

Farligt avfall, värme       

Avfallsolja       

m3 0,20     

Oljeavskiljare       

ton 8,10     

Aska       

ton 0,30 Bioaska ej FA  

      

Farligt avfall, elnät     

Trä behandlat     

ton 7,78   

Elektronikskrot     

ton 6,56   

      

Övrigt avfall   111,38   

Totalsumma ton 134,32   
 
 

6.6 Transporter 
Transporter till och från anläggningen vid Gnistan kommer väg 50 från söder eller norr. Inga 
transporter sker genom själva samhället. Pelletsleveranser till Hagaberg går närmare 
bebyggelsen. Dessa kommer att minska med den nya pelletspannan vid Gnistan.  Precis vid 
infarten från RV50 till Lindeshyttans industriområde ligger ett par bostadshus ca 50-100 m från 
riksvägen. 
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Figur 7 Transportväg till och från Panncentralen vid Gnistan markerad på karta 
  

Transporter sker med bränsle och avfall. Oljetransporter, både Eo1 och bioolja sker med 
tankbil som tar 45 ton. Antal transporter per år framgår av diagram nedan.  
 

 
 

Figur 8 Diagram över antal transporter i de olika alternativen. Antalet transporter ökar eftersom pellets 
har ett lägre värmevärde per m3 än olja samt att en bulktransport med biobränsle tar lägre antal ton. 

Efter åtgärd beräknas transporterna öka till ca 45 per år. Det innebär ca 2-3 transporter i veckan under 

eldningssässong.  

 

6.7 Buller och lukt 

 
6.7.1 Nollalternativ 
HVC Gnistan är en förhållandevis tyst produktionsanläggning. Oljepannorna står inomhus och 
vi har inte haft några klagomål på buller. Störst påverkan på bullersituationen har de 
transporter som sker till och från anläggningen. 
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6.7.2 Alternativ 1 Pelletspannor 
Alternativ 1 medför en viss ökning av bullernivå jämfört med nollalternativet vid Gnistan.   Det 
blir ingen skillnad i samband med förbränningen men transporterna av pellets blir fler än för 
flytande bränsle, en ökning med ca 7 per år och främst under eldningssässong.  Transporterna 
till Hagaberg minskar.  
 
Lukt är inget som förändras gentemot nollalternativet. Bränslet förvaras i slutna system. 
Pellets har heller inte den otrevliga lukt som bioolja och olja har som kan förnimmas i samband 
med hantering och förvaring.  
 

7. SAMRÅD 
Ett samrådsförfarande kommer att inledas med tidigt samråd med Länsstyrelsen, Bergslagens 
Miljö och Byggförvaltning samt Nerikes brandkår, Lindesberg.  Myndighetssamråd 
genomfördes vecka 17. Därefterplaneras annonsering i Nerikes Allehanda, Lindenytt 
(nättidning) samt på Linde Energis hemsida.  Vi kommer även att informera närboende med ett 
brev i postlådan och ge dem möjlighet att ställa frågor eller lämna synpunkter.  


