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Sammanfattning

Rapporten utgör avslutningen på ett delkollektivt projekt inom IVL där metodik att
utföra miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) har studerats. Målet med arbetet har
varit att visa på möjligheter och problem med att beskriva miljökonsekvenser av
utsläpp till luft från energianläggningar och liknande i en natur som miljömässigt är
överbelastad. Arbetet berör anläggningar som huvudsakligen släpper ut luftföro-
reningar som ger miljöpåverkan på regional skala. Detta inbegriper svavel- och
kväveföreningar, stoft och organiska föreningar, och effekter av dessa som
försurning, oxidantbildning och eutrofiering. I projektet har valts att fokusera på ett
urval av alla tänkbara miljöaspekter.

Bakgrunden till projektet är att energiproduktionsanläggningar ger halt- och
depositionstillskott av flera luftföroreningar som redan förekommer i betydande
omfattning. I delar av Sverige är belastningen av föroreningar som svavel, kväve
och ozon över uppställda kritiska nivåer. I många områden motsvarar dessutom
föroreningsbidragen från utlandet i stort sett hela den belastning, som ekosystemen
anses kunna klara utan att ta långsiktig skada. Lokalt och regionalt finns då ett
mycket litet handlingsutrymme för att planera den "egna miljön". Miljöeffekt-
beskrivningar och bedömningar av tillkommande anläggningar blir därför
komplicerade både vid projektering och tillståndsgivning.

Föreskrifter finns om vad en MKB bör innefatta, såväl i EU-direktiv som i den
svenska miljöbalken. Det pågår vidare arbete med framtagning av ett mer detaljerat
underlag för innehållet i en MKB, men det är ännu osäkert när, om och hur
eventuella riktlinjer kommer att ges. Riktlinjer skulle kunna ge vägledning åt
anläggningsprojektörer, MKB-utförare samt regionala och lokala myndigheter.

Rapporten ger underlag för eventuella framtida rekommendationer. Det är i dagens
läge oftast inga problem att identifiera alternativa anläggningar i förhållande till
huvudalternativet. Dessa ska dock beskrivas ur miljösynpunkt på i stort sett samma
sätt som huvudalteranativet. Det behövs då oftast ett mer detaljerat underlag än vad
som finns lätt tillgängligt. Framför allt gäller detta utsläpp till luft av enskilda
flyktiga organiska ämnen och enskilda stoftbundna komponenter. Häri inkluderas
sådana som utarbetats kritiska nivåer för samt för vilka luftkvalitetsgränsvärden
planeras inom EU; bensen, PAH, vissa metaller.

Relevanta nollalternativ beskrivs inte alltid i de MKB som görs, bland annat
beroende på svårigheter att formulera sådana. Rekommendationer för utarbetandet
av nollalternativ och vilka krav som ställs i detta avseende, skulle kunna vara till
hjälp för många utförare.

Metoder finns för att kvantifiera miljöbelastningsbidrag från en anläggning till
omgivande miljö. Däremot kan riktlinjer och kriterier vara till hjälp för att definiera
hur långt "miljöpåverkan" från en anläggning sträcker sig, s.k. "influensområde".

Miljöeffektbidragen från en anläggning kan oftast inte kvantifieras, eftersom sam-
banden mellan exponering och effekt saknas för många miljöeffekter. Kvantitativa



samband saknas i stor utsträckning till exempel för luftkvalitet och effekter som
hälsa, material och vissa effekter på vegetation. I de flesta fall nöjer man sig därför
med att beskriva belastningsbidraget i förhållande till totala belastningen.
Miljöeffektbidraget antas i de flesta fall vara proportionellt mot belastningsbidraget.
För regionala effekter skulle förbättrade dos-responssamband kunna möjliggöra
bedömningar av effektbidrag för deposition av försurande och gödande ämnen och
skador av ozon på ekosystem. Sådana samband/modeller skulle också kunna
möjliggöra scenariestudier för en utveckling i miljön i takt med att belastningen
minskar.

Värderingen av miljöeffekter görs ofta genom kvalitativa beskrivningar av miljö-
situationen. Genom riktningsanalys kan i de flesta fall beskrivas huruvida utbygg-
nadsalternativ innebär en förbättring eller försämring i förhållande till nuvarande
situation eller till nollalternativet. Oftast kan olika alternativ rangordnas på detta
sätt.

För de regionala miljöeffekterna försurning, eutrofiering och oxidantbildning är det
svårt att bedöma ett litet belastningsbidrag till en hög belastning. I dagens läge är
det osäkert vilken information en miljökonsekvensbeskrivning av dessa effekter kan
tillföra. Regionala miljömål, framtagna utifrån aktuell belastning och känslighet hos
ekosystemen, kombinerade med riktlinjer för hur olika verksamheter kan tillåtas
bidra till regionala miljömål/miljökvalitetsnormer, skulle kunna underlätta
bedömningen av olika alternativ.

En annan viktig avsikt med projektet har varit att studera möjligheterna att
sammanväga miljökonsekvenser. Sammanvägningen ska baseras på objektivitet och
förenkla bedömningar av miljöpåverkan av olika utbyggnads- och nollalternativ. En
slutsats i projektet är att partiell sammanvägning av miljöpåverkan kan göras för
olika som ämnen bidrar till samma effekt. Till exempel gäller detta svavel- och
kväve- bidrag till försurning, kväveoxiders och flyktiga organiska föreningars
bidrag till ozonbildning, samt olika klimatgasers bidrag till växthuseffekten. En
sammanvägning till en "total miljöpåverkan" är i dagens situation inte meningsfull.
En ekonomisk värdering av miljöeffekterna skulle kunna göras och kostnader
adderas, men för detta krävs kompletterande data.



MKB för energiproduktion
Möjligheter att bedöma och väga samman effekter på lokal och regional

skala av försurning, eutrofiering och oxidantbildning

1 Bakgrund

Arbetet är en fortsättning på, och en avslutning av, det som påbörjats och rapporte-
rats i Lövblad & Skärby (1992) och (1995) samt Lövblad et al., (1997). Det har
omfattat studier av metodik för att utföra miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för
energiproduktionsanläggningar. Miljökonsekvensbeskrivningar kompliceras av att
utsläppen till luft ger halt- och depositionstillskott av luftföroreningar som:

• redan förekommer i betydande halter och depositioner, och i många områden
över kritiska nivåer: svavel, kväve och ozon.

• härrör från ett mycket stort antal källor.
• transporteras över långa avstånd och för vilka en stor andel av belastning och

effekt härrör från avlägsna källor, för vilka svenska utsläppsregler inte gäller.

Detta arbete är en metodstudie, och för att få en begränsad arbetsinsats med att ta
fram underlag, har valts att fokusera på ett urval av alla tänkbara miljöaspekter.
Flera avgränsningar har gjorts. Enbart luftföroreningsaspekter till följd av utsläpp
från förbränning berörs. Övriga utsläpp till luft som uppkommer genom transporter
av avfall och bränsle, och genom bränslehantering har ej behandlats. Lokala olägen-
hetseffekter som lukt och buller har heller inte tagits upp. I det verkliga fallet bör
dock även sådana aspekter inkluderas i MKBn för att erhålla en så fullständig bild
som möjligt.

Bland det viktigaste i detta arbete har varit att ta upp regionala effekter som försur-
ning, oxidantbildning och eutrofiering och studera hur dessa kan beskrivas och
bedömas i en MKB. I delar av Sverige motsvarar föroreningsbidragen från utlandet
av svavel, kväve och ozon i stort sett hela den belastning, eller mer, som
ekosystemen skulle kunna klara av belastas med utan att ta långsiktig skada. Detta
har givit de regionala myndigheterna ett mycket litet handlingsutrymme för plane-
ring av "egna" lokala anläggningars utsläpp och sin "egen miljö". Se figur 1.

Långdistanstransporten av luftföroreningar och dess bidrag till miljöeffekter i
Sverige har varit faktorer som hittills komplicerat den individuella prövningen av
anläggningar. Till den nya miljöbalken har utarbetats miljökvalitetsnormer
(Naturvårdsverket, 1998 a,b) baserade på miljökvalitet, mot vilka miljömyndig-
heterna ska kunna planera för nya anläggning inom sin region. Nya verksamheter
som bidrar till överskridandet av miljökvalitetsnormer ska enligt förslaget i princip
inte tillåtas i områden där överskridande sker. Här ska dessutom tillstånden om-
prövas för de anläggningar som, tillsammans med andra verksamheter som till
exempel trafik, bidrar till överskridande. Omprövningen kommer att ske med
kortare intervaller än vad som hittills varit fallet.



Figur 1
Illustration av ett vanligt för-
hållande i södra och mellersta
Sverige för deposition av svavel
och kväve samt halter av ozon i
luft. En enskild källas bidrag
utgör ofta ett litet tillskott till
redan höga nivåer, där den kri-
tiska nivån ofta överskrids en-
bart av utländska bidrag.

Total belastning

Kritisk
belastning

.Bidrag från en källa

Bidrag från
svenska källor

Bidrag från
utländska källor

Än så länge har miljökvalitetsnormer för luftkvalitet utarbetats för svaveldioxid,
kväveoxider och bly. Förslag finns dessutom för bensen och kolmonoxid. Det är
dock i dagens läge osäkert om det kommer att fastställas normer för miljökvaliteten i
mark (mark påverkad av försurning och eutrofiering) och nedfall av svavel och
kväve och hur dessa i så fall kommer att utformas. Miljökvalitetsnormer bedöms
inte vara de rätta verktygen för åtgärder mot regionalt spridda luftföroreningar.

2 Mål

Målet med detta arbete är att:

• genom exempel visa på möjligheter och problem med att beskriva miljökonsek-
venser av nya eller ändrade utsläpp till luft från energianläggningar i en natur
som miljömässigt är överbelastad.

• studera möjligheter att värdera och sammanväga miljökonsekvenserna.
• exemplifiera och ta hänsyn till relevanta nollalternativ och alternativscenarier,

både vad gäller energiproduktion och tidstrender för utsläppsförändringar.
• genom en dialog med regionala myndigheter utprova metodik för miljö-

konsekvensbeskrivningarna för givna exempel.

3 Utarbetande av nollalternativ

3.1 Nollalternativ för energiproduktion

I allt MKB-arbete bör ett s.k. nollalternativ definieras, se till exempel
Värmeverksföreningen (1993). Nollalternativet ska beskriva situationen som den
skulle bli, utan att en aktuell anläggning byggs, eller utan att andra planerade
förändringar vidtas. Dock bör hänsyn tas till den utveckling i tiden, som är
oberoende av planerade förändringar.

Det är inte enkelt att utforma ett nollalternativ för en MKB, utan att vidare analysera
vad som blir följden av att en energiproducerande anläggning inte byggs, se t.ex
Carlman & Wester lund (199?). I detta arbete har nollalternativet definierats utifrån
vad den planerade anläggningen ska ersätta:



• För en biobränsleeldad fjärrvärmeanläggning, som ersätter många små utsläpp på
låg höjd, utgör dessa småutsläpp nollalternativ.

• För en biobränsleeldad anläggning, som ersätter en fossileldad anläggning utgör
den fossileldade anläggningen och dess utsläpp nollalternativet.

• För en elproducerande naturgaseldad anläggning som ska ersätta en nedlagd kärn-
kraftsreaktor är nollalternativet att kärnkraftsreaktorn drivs vidare.

Alternativscenarier kan tjäna som hjälp i beslutsituationer och kan utgöras av att
producera samma mängd energi/elkraft/värme på annat sätt, t.ex. genom att:
• Utnyttja en annan process på samma plats.
• Utnyttja en annan process på en annan plats.
• Importera elkraft från andra regioner ooch länder.

I verkligheten har man dock inte alltid tillgång till relevanta alternativscenarier.
Valet av såväl process som läge för anläggningen, kan vara fastlagda i ett tidigare
skede och planerade av helt andra skäl än miljöaspekter. Alternativscenarier kan
också vara skenbara alternativ, som enbart presenteras för att ge en mer allsidig
belysning av situationen.

Avregleringen av elmarknaden ger också upphov till ett stort antal alternativ-
scenarier. Avregleringen medför att fler anläggningar, som tidigare varit reserv-
anläggningar läggs ner av ekonomiska skäl. Det kvarstående ekonomiskt gångbara
alternativet blir då i många fall elimport. Till exempel, styr i dagens läge dansk
kolproducerad el priserna i övriga Norden. Men i en sannolikt inte helt avlägsen
framtid kommer miljökraven att styras via EU-regler i hela det område som är
aktuellt för samverkan på elproduktion. Härigenom kommer skillnader i miljökrav
och därmed även i stor utsträckning produktionskostnader att minska kraftigt.

För en kraftvärmeanläggning blir nollalternativet olika för elkraftsandelen och för
värmeandelen. Beskrivningen av emissioner och miljökonsekvenser bör dock alltid
göras så att el jämförs med el, och värme med värme. Detta komplicerar givetvis
bedömningen av olika alternativ gentemot varann.

Energisparande är inget egentligt alternativscenario idag. Men då fasta avgifter
minskar kommer det att finnas en reell möjlighet att det kan löna sig att spara el.

3.2 Framtida föroreningsbelastning för nollalternativet

Även om inga förändringar skulle göras i utsläppen i energisystemet i Sverige,
förväntas halt- och depositionsminskningar ske till följd av minskade utsläpp från
fordon och till följd av åtgärder utomlands. Till exempel orsakar nedfall av svavel
och kväve samt förhöjda ozonhalter miljöeffekter i svenska ekosystem. Många
källor bidrar till detta. De svenska källorna bidrar i vissa regioner endast med ca en
tiondel. I dessa områden betyder utländska bidrag mycket för miljöeffekterna, och
framtida tidstrender är helt beroende av utvecklingen utomlands.



Just nu pågår i hela Europa ett åtgärdsarbete mot flera av de storskaliga
luftföroreningar som bland annat släpps ut från energiproduktion. Åtgärdsarbetet
drivs på flera fronter. Det påbörjades via UNECE, inom ramen för Konventionen
mot långväga gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP), och de protokoll om
utsläppsbegränsningar som undertecknats. Arbetet har sedan fortsatt och drivits på
inom EU. Det ligger nu förslag på så "utsläppstak" för de olika EU-ländernas
utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak. Samtidigt har arbetet inom
UNECE drivits vidare med ett andra kväveprotokoll, som undertecknades i
december 1999, det s.k. multiprotokollet, eftersom det tar hänsyn till många olika
miljöeffekter och luftföroreningar.

Uppfylls kraven på de olika länderna enligt det nya multiprotokollet och enligt EUs
föreslagna takutsläpp, kan ytterligare depositionsminskningar förväntas i Sverige.
Under det kommande decenniet kan svavelnedfallet uppskattas minska ytterligare ca
40% jämfört med idag, enligt beräkningar baserade på EMEP-modellens resultat
(Efter resultat i Berge, ed., 1997). Trots betydande nedskärningar kommer dock inte
alla ekosystem framledes att skyddas mot försurning. Kritisk belastning uppskattas
överskridas i känsliga områden ännu år 2010. Försurningseffekter kommer också att
kvarstå under överskådlig tid i de områden som varit starkt drabbade av surt nedfall.
Återhämtningen kommer att ta lång tid i dessa marker.

Även för kväveoxider förväntas utsläppsminskningar, vilket kommer att resultera i
minskad NOX depositionen, ca 50% på svenska västkusten och ca 40% i Blekinge.
Redan nu kan observeras en svagt nedåtgående trend vad gäller depositionen av
nitratkväve. För depositionen av ammoniakkväve förväntas relativt obetydliga
minskningar (ca 10%) utifrån de krav som ställts i dagens läge. Minskningarna i
total kvävedeposition förväntas därför bli relativt måttliga, ca 20 - 25%.

Dessa förväntade minskningar till år 2010 bör inkluderas i det nollalternativ som
ställs mot huvudalternativ och eventuella alternativscenarier i en MKB.

4 Kvantifiering och värdering av miljöpåverkan

För att kvantifiera och värdera miljöpåverkan kan underlag från arbete med
livscykelanalyser, LCA studeras för att studera relevans och användbarhet för miljö-
konsekvensbeskrivningar .

4.1 Kvantifiering och värdering av miljöpåverkan i livscykelanalyser

En rad metoder har utarbetats för att kvantifiera "miljöpåverkan" i LCA-arbete. En
sammanställning och genomgång av sådana har gjorts i den nordiska guiden för
LCA (1995). Underlag för inventering, klassificering, karaktärisering och värdering
i LCA arbete kan vidare hämtas i t.ex. Nord (1995); SETAC (1993); Lindfors
(1995a och b); Tulenheimo et al., (1996); Zetterberg & Finnveden (1996). Även ett
standardiserat förfarande har utarbetats (Svensk och internationell standard, SS-EN
ISO 14040). Flera livscykelanalyser har gjorts direkt inriktade på energiproduktion



(Brännström et al., 1996; Brännström-Norberg & Dethlefsen, 1997, ExternE-
studien).

Flera av de metoder som använts för LCA kan delvis utnyttjas i MKB. LCA-
perspektivet ställer dock något annorlunda krav jämfört med MKB. LCA är oftast
platsoberoende, medan MKB innehåller en lokaliseringsaspekt. I LCA nöjer man sig
oftast med att värdera utsläppet. I MKB går man så gott som alltid ett steg vidare
med hjälp av spridnings- och depositionsberäkningar. Även om man i de flesta fall
inte lyckas kvantifiera miljöeffekten i sig, kan bidraget till belastning ofta uppskattas
med relativt god noggrannhet. Det finns också andra skillnader. I LCA-studier
inkluderas "miljöpåverkan" från en rad andra processer än själva produktionen som
t.ex. råvaruframställning. Värderingen i en LCA begränsas i de flesta fall till en
jämförelse av utsläpp under ett driftskede på en plats, se t.ex Brännström-Norberg
& Dethlefsen, (1997).

I den värdering som görs i en MKB ställs utsläppet från en verksamhet inte enbart i
relation till totala utsläpp. Utsläppets bidrag ställs även i relation till totala belast-
ningar och effekttrösklar som är relevanta i influensområdet.

En långtgående kvantifiering av miljöpåverkan eftersträvas i de flesta utredningar,
inte bara i MKB och LCA. Men möjligheterna begränsas av det underlag för
samband mellan utsläpp, total belastning och total miljöeffekt som är tillgängligt.

4.2 Underlag för MKB-studier

I det underlag som behövs för MKB-studier ingår som nämnts inte bara att ta fram
emissioner, utan även att uppskatta halt- och depositionsbidrag för att därigenom om
möjligt kunna uppskatta miljöeffektbidrag på aktuella platser. Detta görs med
modellberäkningar av olika slag, se t.ex. Lövblad m.fl. (1990).

Utsläpp, halter och depositioner kopplas ihop med relevanta miljöhot som kan
påverka olika skyddsobjekt. Att knyta ihop alla föroreningar från olika källor som
medverkar till olika effekter som hälsoeffekter, materialeffekter, ekosystemeffekter
mm, på ett fullständigt sätt kan dock bli relativt komplicerat. Se figur 2.

Det är också viktigt att se till helheten. Processer som tillhör verksamheten bör så
långt möjligt inkluderas i beskrivning, kvantifiering och värdering. Transporter och
deras utsläppsbidrag är ofta betydande i närområdet till en biobränsleeldad
anläggning och bör därför tas med i bedömningen.

Vidare är det viktigt att beakta de försurningseffekter vid biobränsleeldning som
härrör från uttaget av bränsle ur skogen. Detta ger betydande försurningseffekter,
som kanske till och med delvis skulle kunna motverka den förbättring ur svavel-
emissionssynpunkt som förbränningen av biomassa medför. I områden som är så
försurningsdrabbade som svenska västkusten, kan skogsuttaget vara avgörande för
miljötillståndet. Denna aspekt måste beaktas i de MKB som görs. I Egnell m.fl.
(1998) visas hur detta kan göras. Skogsstyrelsen har även gett ut riktlinjer för hur
askåterföring får ske (Skogsstyrelsen 1998).



Figur 2
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4.3 Kvantifiering av miljöpåverkan i MKB-studier - Samband mellan
belastning och effekt

En grundförutsättning för att kvantifiera miljöpåverkan i en MKB är att det
föreligger ett känt kvantitativt samband mellan belastning och effekt. Sambandet kan
fastställas på olika sätt, utifrån resultat via exponeringsstudier, epidemiologiska
undersökningar eller storskaliga experiment, direkt eller med hjälp av modeller.
Kvantifieringen kan göras med en viss noggrannhet, och de erhållna resultaten kan
delvis vara adderbara.

Kunskapen om hur effekten beror av belastningen effekt varierar mellan olika
effekter och för olika föroreningar. Ett exempel på ett väl studerat samband är
ozonets påverkan på vete. Om ozonförekomsten räknas som ackumulerad
exponering (AOT 40) över en viss halt (40 ppb) och under en viss tid (under
dygnets ljusa timmar och en relevant växtsäsong, tre månader för grödor), kan
uppskattas relativt väl hur stor skördeförlust, som med stor sannolikhet förorsakas
av en viss ozonförekomst (Fuhrer et al., (1994); Kärenlampi & Skärby (1997). Så
väl underbyggda kvantifieringar av sambandet mellan exponering och effekt är dock
sällsynta. Sambandet mellan ozonförekomst och effekter på skog är till exempel
avsevärt mindre väl underbyggt.

Ju fler steg som måste kvantifieras mellan exponering och effekt, desto svårare blir
det att göra en säker kvantifiering. Ett exempel är syranedfallet till skogsmark. Den
första svårigheten är att rätt kvantifiera nedfallet av olika påverkande ämnen. Den
totala svaveldepositionen kan relativt lätt mätas och generaliseras. Kvävedeposi-
tionen är svårare att uppskatta, eftersom rutinmätmetoder saknas och få mätningar
görs av de luftföroreningshalter som behövs för att med modellberäkningar
uppskatta depositionen. Även för depositionen av baskatjoner, som är en viktig
parameter för att bestämma skogsmarkens försurningskänslighet, föreligger ett
mycket knappt underlag.



10

Depositionen, ska vidare ställas i relation till markens förmåga att motstå försur-
ning, den så kallade kritiska belastningen. En kritisk belastning är den deposition,
över vilken ett oacceptabelt värde erhålls på parametrar, som anses vara relaterade
till effekter. Risken för effekter avgörs av huruvida, och i vilken grad aktuell
deposition överskrider den kritiska.

För försurning av skogsmark används idag ofta kvoten (Ca+Mg)/Al > 1 som effekt-
kriterium, och ett mått på vad som är acceptabelt. Om denna kvot är < 1, bedöms
risker föreligga för försurningseffekter. Som ett tredje steg uppskattas vilken
påverkan på skogsträd en försurad mark har med lågt pH, och allt vad detta innebär
i fråga om andra riskfaktorer, som höga aluminiumhalter i markvatten, vilka kan
skada finrötterna, samt knapp tillgång på baskatjoner, vilket kan skapa närings-
obalans. Vidare uppskattas riskerna för försurade vattendrag i området som
påverkas av det utrinnande markvattnets kvalitet.

Denna långa kedja av uppskattningar, innehåller dock många svaga länkar och
osäkerheter. Alla samband är inte kvantifierade och i en del fall saknas underlag
helt. Exemplet kan användas för att visa på hur dåligt underbyggt underlaget för
miljöeffektbedömningar i många fall är, och varför man i de flesta fall inte kommer
längre i kvantifieringen utan nöjer sig med att beskriva belastning och belastnings-
bidrag i en MKB.

4.4 Kvantifiering av miljöpåverkan i ekonomiska termer

För att kvantifiera miljöpåverkan skull det mest naturliga i många fall kanske vara
att använda ekonomiska termer. Härigenom skulle det vara möjligt att beskriva vad
olika utsläppsalternativ kostar i form av miljöskador och kunna jämföra detta med
vad mycket effektiva reningssteg skulle kosta. En fördel är också att kostnaderna för
olika skador kan adderas och jämföras mellan olika scenarier. Det uppstår dock
problem att prissätta skador och påverkan på ekosystem som i sig inte har något
öppenbart pris. Ett typexempel är att fastställa kostnader för att utarma den
biologiska mångfalden i ett naturskyddsområde.

Metoder har utarbetats för att komma förbi några av de svårigheter, som föreligger
med att prissätta föroreningarnas inverkan på miljön. Bland annat har utarbetats
system att uppskatta individers faktiska och uttryckta betalningsvilja, liksom sam-
hällets betalningsvilja för att behålla eller återfå vissa miljökvaliteter (t.ex. Steen &
Ryding, 1992; Tellus Institute, 1992; Krozer, 1992). Samhällets betalningsvilja kan
också uttryckas som priset för att acceptera kostnaderna, utifrån miljöavgifter och
skatter.

Olsson & Löfgren (1996) har sammanställt metoder som ofta används för att
ekonomiskt värdera miljöpåverkan och också resultat från olika studier som värderar
kostnader för miljöeffekter av luftföroreningar och försurning. Men fortfarande
saknas en generell metodik för prissättning av miljöeffekter.

I det pågående ExternE-projektet, EC study on the Externalities of Energy, (1996-
98) har man försökt uppskatta skadorna av luftföroreningar plats- och teknik-
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specifikt till följd av tillkommande energiproduktion. Osäkerheterna i uppskatt-
ningarna är dock betydande. Vissa effektkategorier är inte fullständigt inkluderade.
Dessutom vilar vissa antaganden på relativt lösa grunder. Trots osäkerheterna, kan
dock resultaten från projektet bli användbara för beslutsfattare, både för nationell
energiproduktion och för EUs energipolitik. På sikt kan dessutom ett mer
omfattande underlag arbetas fram, som möjliggör en bättre kvantifiering i
ekonomiska termer av miljöeffekter och nyttan av att minska utsläppen till luft.

4.5 Värdering av miljöpåverkan i MKB-studier

Värderingen av miljöeffekter har hittills ofta gjorts genom att kvalitativt beskriva
och värdera bidrag från en anläggning till de olika effekterna i miljön var för sig
med användning av text tabeller och kartor. Bidraget från en anläggning ställs i
relation till total belastning och till olika andra källors bidrag, samt till de kritiska
nivåerna och uppställda miljömål.

Beskrivningen kan systematiseras genom användning av mer eller mindre
standardiserade tabeller och diagram. Härigenom skulle kunna erhållas en bättre
överskådlighet. I Naturvårdsverkets förslag till miljöklassning av bilar (1996)
presenteras olika miljöeffekter och olika luftföroreningsutsläpp i överskådliga
tabeller. Liknande typ av presentation skulle kunna användas för att beskriva olika
miljöeffekter av olika anläggningar.

För att komma ytterligare ett stycke längre i värderingen i av ett utsläpp eller ett
halt/depositionsbidrag från en anläggning, kan detta även vägas emot den samtidiga
nyttan från anläggningen. För jämförelser av utsläpp och belastningsbidrag från
olika verksamheter och branscher har miljöpåverkan ställts i relation till ett mått på
produktionsvärde, t.ex. miljönyckeltal (t.ex. Zetterberg, 1997). För produktion av
energi har diskuterats att väga utsläpp och miljöpåverkan mot producerad elkraft och
värme, d.v.s. nyttiggjord energi, vilket ger ett annat mått än att enbart ställa miljö-
påverkan i relation till förbrukad bränslemängd. Den största nyttan av denna typ av
jämförelser har man kanske inte i miljökonsekvensbeskrivningar utan i mer
övergripande studier.

4.5.1 Bestämning av ett influensområde

En viktig del i värderingen av miljöpåverkan är att bestämma det område där
utsläppet av ett ämne från en anläggning bidrar till miljöpåverkan, det s.k.
influensområdet. Vidare är det viktigt att fastställa förekomsten av känsliga
recepienter i detta område; befolkning som kan bli utsatt för förhöjda halter av
luftföroreningar, vegetation och ekosystem, material, kulturarv och annat som kan
skadas av luftmiljön. Influensområdets storlek varierar naturligtvis för olika
luftföroreningar och effekter, bland annat beroende på spridningen av föroreningar
(Figur 3). Dessutom finns inget naturligt sätt att dra gränsen för vad som definieras
som miljöpåverkan från en anläggning och därmed hur stort influensområdet är.
Halt-och depositionsbidragen minskar med avståndet från anläggningen, för att på
ett visst avstånd bli relativt ointressant för den totala miljösituationen. För att
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fastställa var denna gräns går, finns det idag inga vedertagna kriterier, men kriterier
av följande slag skulle kunna utnyttjas:

• Det område, där huvuddelen (75 - 95 %) av den utsläppta mängden deponerats.
• Det område, där bidraget från en källa är > 1-10% av bakgrundsbelastningen.
• Det område, där bidraget från en källa är 1-10% av den kritiska belastningen.

Fördelen med att fastställa ett område, är att det skulle kunna underlätta kvantifi-
eringen av "miljöpåverkan" från en anläggning och jämförelsen mellan olika alter-
nativ. Det förstnämnda kriteriet innebär ett relativt stort influensområde, där påver-
kan i de yttre delarna är relativt obetydlig. Ett problem med att bestämma influens-
området i förhållande till bakgrundsbelastningens storlek är dock att denna oftast
inte bara beror av naturligt emitterade föroreningar. I Sverige påverkas bakgrunds-
belastningen starkt av långdistanstransport och förändringar i denna, och det före-
kommer en starkt minskande gradient från söder till norr. Nackdelen med att
definera influensområdet i förhållande till kritisk belastning är att det förekommer
stora lokala variationer i den kritiska belastningen, och detta måste på något sätt
värderas ihop med belastningsgradienten.

Influensområdet varierar naturligtvis, beroende på vilken förorening och vilken
effekt som studeras, se figur 3.

Figur 3
Exempel på influens-
områden för olika
effekter. Huvuddelen av
utsläppet deponeras inom
ca 100-200 km från källan
(I). Den huvudsakliga
luftkvalitetspåverkan sker
inom ett område < 10 km
från källan (II). Buller-
påverkan sker ofta inom
någon km från källan men
kan delvis uppträda på ett
annat avstånd och i en
annan riktning än påver-
kan på luftkvaliteten (III).

4.5.2 Systematisering av värderingsteget i MKB

Det traditionella sättet att göra miljökonsekvensbeskrivningar är att kvalitativt
beskriva miljöeffekterna av ett planerat utsläpp. Med ett influensområde ungefärligt
fastställt till några mils radie, värderas miljöpåverkan inom detta område. En fördel
med denna typ av beskrivning är att möjligheterna att gå in i detaljer - plus och
minus med olika alternativ - blir i stort sett oändliga. Överskådligheten kan dock
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förloras. Oftast kan några alternativa anläggningar och lokaliseringar beskrivas, med
tillhörande betydande miljöproblem. Blir alternativen för många uppstår dock
problem med överskådligheten.

Värderingen kan göras i absoluta eller relativa mått. Eftersom svårigheter
föreligger, såväl med att värdera miljön i ekonomiska termer, som med att
fullständigt kvantifiera sambanden mellan utsläpp, halter, nedfall och effekter, är
den relativa jämförelsen ofta en mer framkomlig väg. Riktningsanalys är en typ av
sammanställning av situationen, som beskriver förändringar i olika avseenden, till
det bättre eller till det sämre. Utan att arbeta systematiskt kan miljöeffekter av olika
alternativ beskrivas relativt långtgående genom att beskriva dem som positiva + och
negativa - eller som förbättringar t resp. försämringar -1. Även en skala kan läggas
in så att situationen kan vara mycket (+ + +), till mindre positiv (+) eller mycket (-
--) till något (-) negativ. Den kvalitativa värderingen kan också systematiseras, till
exempel i tabellform.

Alla utsläpp, liksom hela kedjan från utsläpp till miljöpåverkan för de olika förore-
ningarna, behöver indelas i sådant som är allvarligt och sådant som är mindre
allvarligt. En sammanställning av de viktigaste utsläppen till luft från energiproduk-
tion och tillhörande miljöeffekter har gjorts i tabell 2.

Tabell 2 Faktorer av betydelse för värdering av effekter till följd av olika
utsläpp till luft.

Utsläpp

NOX

SO2

CO2
CH4

N2O

VOC

Miljö-
parameter
NO2 i luft

N-dep

O3 i luft

SO2 i luft

S-dep

VOC i luft
O3 i luft

Skyddsobjekt

hälsa

material
kulturföremål
skogsträd
gödning av sjöar och hav
skogsekosystem
försurning
hälsa

material
vegetation
klimat
hälsa

kulturföremål

material
vegetation
försurning
klimat
klimat

klimat

hälsa
se ovan under NOx

Tid för effektens upphörande,
läkande av skada - återhämtning*
noll till tiotals år ?
-
irrversibel, viss reparation möjlig
<8?år
ca 10 år
ca 10 - ? år
ca 20- 100 år
noll till tiotals år ?

-
<5 år (?) för skog, <1 år för gröda
månader
noll till tiotals år

irreversibel, viss reparation
möjlig
-
<8 år för skog, ca 10 år for lavar
20- 100 år
?
?

noll till tiotals år
se ovan under NOx

Utbredn.
skala
lokal

lokal
lokal
lokal
regional
regional
regional
regional

regional
regional
global
lokal

lokal

lokal
lokal
regional
global
global

global

lokal
regional

Tid för återhämtning avser generella effekter och ej tillskott från enskilda källor.
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För att värdera "allvaret" hos ett utsläpp måste såväl den geografiska utbredningen
som den tidsmässiga beaktas. Den geografiska utbredningen på lokal, regional eller
global behandlas var för sig. De globalt påverkande föroreningarna kvantifieras och
värderas enbart som utsläpp och utsläppsbidrag. Även den tidsmässiga utbredningen
av effekten och olika kriterier i detta avseende behöver beaktas, t.ex. möjlighet till
läkning av eventuella skador, d.v.s. om skadorna är reversibla, irreversibla, och
tidskalan för läkningsprocessen.

Ett sätt att förbättra överskådligheten är att presentera belastningsparametrar, som
beskriver ett fåtal effekter, på ett samlat sätt i tabeller och diagram, t.ex. miljö-
profildiagram som dimensionslöst beskriver påverkan på olika avstånd från utsläpps-
punkten och inom det aktuella influensområdet. (Figur 4a och b). Olika profiler kan
göras för lokala, regionala och globala effekter.

Försurning

Lukt

Toxiska ämnen

LOKALA EFFEKTER

REGIONALA EFFEKTER

Eutrofiering

' 7 Oxidantbildning
"2.5 km
"5 km

Luftkvalitet

Figur 4a Miljöprofil kring en anläggning. Aktuell belastning i relation till kritisk
nivå (=1.0).
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Förhållande mellan bidrag

och total belastning

Lukt

Lokal ̂ S .

/

/
/ ,

Toxiska effekter yXiT^"^
Lokal > v

Luftkvalitet
Lokal

/

/

0.8
0.7 •
0.6 -
0.5 -
0.4 •
0.3 •

>

Försurning
regional

Eutrofiering

if regional

•j\ i *•—^~^_^ Oxidantbildning
^ regional

.Växthusgasemission
global

-*-2.5km
- • - 5 km

20 km

Figur 4b Miljöprofil för en anläggningens bidrag i relation till total belastning

4.6 Sammanvägning av miljöpåverkan

Sammanvägningen av allt underlag till en slutsats om bästa alternativ är det svåraste
och samtidigt det viktigaste momentet i en miljökonsekvenbeskrivning. En sådan
sammanvägning görs i princip alltid även om den inte görs på ett helt objektivt och
överskådligt sätt. För att erhålla ett objektivt och kvantitativt mått på den totala
miljöpåverkan, krävs metodik att sammanväga alla miljöparametrarna och deras
påverkan.

4.6.1 Partiell sammanvägning

Partiell sammanvägnmg av miljöpåverkan kan göras för olika ämnen som medverkar
till en och samma effekt. Varje enskild utsläppsparameter och miljöeffekt
kvantifieras på ett någorlunda noggrannt och sinsemellan jämförbart sätt. Dessa mått
används sedan för att jämföra olika alternativa anläggningar och olika scenarier med
tanke på t.ex. försurningspåverkan eller bidrag till oxidantbildning.

Försurningspotentialen hos de olika utsläppen kan uppskattas genom att väga ihop
utsläppen av SO2, NO2 och NH3 och därmed uppkomna nedfallsbidrag, lokalt eller
över ett större område. Sammanvägningen sker genom att beräkna syrabidraget som
protonbidrag. Syratillskottet kan sedan ställas i relation till markens förmåga att
motstå försurning, på en plats eller över ett större område. Markens känslighet
varierar dock avsevärt på lokal skala.

Enligt nuvarande kunskaper bidrar kväve i reducerad form i lika utsträckning och på
samma sätt som oxiderade kväveföreningar till eutrofieringseffekter. Total kväve-
belastning ger upphov till den totala eutrofieringseffekten i mark och till den
indirekt kvävebelastningen vidare på vattendrag och hav.



16

Oxidantbildningspotentialen för en anläggning kan uppskattas i förhållande till den
atmosfär i vilken utsläppet sker, genom att beräkna den s.k. oxidantpotentialen
POCP (Andersson-Sköld et al., 1992; Altenstedt & Pleijel, 1998). Detta kräver
underlag i form av utsläppsdata för NOX och flyktiga kolväten, VOC, samt underlag
i form av bakgrundshalter för luftmassor av olika ursprung. Utsläppsdata för VOC
saknas för närvarande ofta på den detaljnivå som krävs för dessa beräkningar. VOC
är dock i de flesta områden i Sverige av mindre betydelse för ozonbildningen än
NOx-utsläpp. Beräkning av ozonbidraget från en anläggning är det första steget i att
bedöma ozonhaltsbidragets påverkan på hälsa och vegetation.

Hälsoeffekter kan orsakas av halter i luft av bland annat kvävedioxid, svaveldioxid,
partiklar, olika kolväten. För många av dessa ämnen har gränsvärden uppställts, för
att ange den halt som ej bör överskridas om hälsoeffekter ska undvikas. Olika
ämnens hälsoeffektbidrag kan jämföras genom att ställa antingen ett enstaka bidrag
eller totala halten i relation till gränsvärden. S.k. luftkvalitets index, där några olika
luftföroreningars halter ställs i relation till gränsvärden, används i vissa kommuner
för att informera allmänheten om luftkvaliteten. De ger en viss bild av allvaret i
situationen, men är inte vetenskapligt sett helt relevanta, bl.a. eftersom olika
föreningar ger olika typer av hälsoeffekter och att förekomst av flera ämnen på
samma gång kan förstärka effekten.

För materialeffekter finns relativt bra underlag för sambandet mellan exponering av
ämnen som svaveldioxid och ozon och effekter (Kucera & Fitz, 1995). Däremot
förekommer ett betydligt knappare underlag för kväveoxidernas bidrag. En bedöm-
ning av riskerna för materialeffekter kan sannolikt göras utifrån de kända sam-
banden. Då har man troligen tagit hänsyn till den dominerande delen av material-
effektbidraget.

Direkteffekter på vegetation kan i stort sett bortses ifrån i dagens Sverige, med ett
undantag; ozon. Ozonhalterna är storskaliga, och kan normalt inte hänföras till
punktkällor. Bidrag från enstaka källor erhålles på relativt långt avstånd, från några
mil upp till ca tio mil (Janhäll et al., 1995). Ozonet bryts också ner lokalt kring
källor som emitterar kvävemonoxid. Halterna är därför lägre inne i tätorter än
utanför. Källorna måste därför emittera betydande mängder NOX eller emittera
mycket reaktiva kolväten i stora mängder för att ge upphov till påvisbara ozonhalts-
bidrag. Även en så stor källa som staden Göteborg, ger endast vid vissa
förhållanden haltbidrag som är möjliga att påvisa med mätinstrument på några mils
avstånd. Bidragen från en enstaka anläggning blir därför små. Energiproduktionens
utsläpp sker dessutom huvudsakligen under den mörka och kalla årstiden, då
förutsättningarna för ozonbildning är särskilt ogynnsamma. Ozonbildningen kräver
energirik solinstrålning och är ett problem i stort sett endast under månaderna april
till och med augusti.
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4.6.2 Sammanvägning till total miljöeffekt

Sammanvägning av miljöeffekter till ett enda "miljöskadetal" för olika scenarier kan
öka överskådligheten och förenkla beskrivningen av miljöpåverkan och därmed
jämförelserna mellan olika alternativ. Ju fler miljöeffekter, som är viktiga, och ju
fler alternativ och scenarier man arbetar med, desto större överskådlighet behövs
och desto fullständigare sammanvägningar eftersträvas. Dock bör sammanvägningar
göras på ett tydligt sätt, som är möjligt att följa för en utomstående och som i största
möjliga utsträckning undviker subjektiva värderingar.

I LCA-sammanhang har man ofta försökt driva kvantifieringen längre än i MKB.
Man har försökt finna metoder att väga samman olika aspekter för att gradera och
klassa olika alternativ och jämföra dem med varandra. Sammanställningar över olika
värderingsmetoder har gjorts bl.a. av Zetterberg & Finnveden (1996), Tulenheimo
et al., (1996).

Kvantifiering i ekonomiska termer är sannolikt det mest naturliga. En stor fördel
med detta är att framräknade kostnader direkt kan adderas till en totalkostnad, som
sammanfattar hela miljöpåverkan. Härigenom slipper man väga samman äpplen och
päron. Men, som tidigare nämnts, saknas mycket av det underlag som behövs för att
gör uppskattningar med tillräcklig säkerhet.

Alla de metoder som prövats har dock begränsningar och kan bara delvis användas
invändningsfritt. Den stora svårigheten ligger i att objektivt finna en viktning av
effekterna sinsemellan genom att fastställa någon form av "allvarlighetsfaktörer".

Sammanvägning kräver att de olika ingående miljöeffekterna har kvantifierats med
någorlunda god noggrannhet. En anläggning för energiproduktion kan ge upphov till
en rad effekter, Ei, E2, E3,.... En, som var för sig kan vara allvarliga. Några kan ge
upphov till problem kring anläggningen, medan andra medverkar till effekter på lite
längre avstånd eller till och med globalt. Teoretiskt sett kan värderingen av miljö-
påverkan ske, antingen för varje effekt Ei för sig eller för den sammanlagda effekten
Etot. För att summera effekterna till ett värde krävs någon form av viktningsfaktor
eller viktningsfunktion Vi som tar hänsyn till de olika effekternas "allvarlighets-
grad".

Ewt = S Ei * vi

Viktningsfaktorerna bestäms så att effekter som är mycket allvarliga får en större
viktning än effekter som är mindre viktiga. Svårigheten är, som nämnts, att det inte
finns några objektiva metoder, som är generellt användbara för detta ändamål.

Problemen med viktningsfaktorer kan exemplifieras med de försök som gjorts i
diskussionerna inför det nya multiprotokollet. Det tidigare NOx-protokollet skulle
ersättas med ett nytt effektrelaterat protokoll där hänsyn skulle tas till alla effekter,
som förorsakas av NOx-utsläppen: försurning, övergödning och fotokemisk oxidant-
bildning. Några viktningsfaktorer för dessa tre effekter kunde dock inte definieras
på ett invändningsfritt sätt. Hov (1994) definierade effekten (skadetalet Dr) vid en
receptor (r) som en summa av olika bidrag. Varje effektbidrag uppskattades utifrån
hur mycket den aktuella belastningen (BELi) överskrider kritisk belastning (CLi) i
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förhållande till den kritiska belastningen. Varje effekt värderas i förhållande till en
viktningsfunktion Wi som beror av socioekonomiska och ekologiska faktorer.

Dr = YJ Wi(BELi - CLi) I CLi

Närmare än så kunde inte viktningsfunktionerna bestämmas. I stället diskuterades
olika prioriteringar av effekter i olika delar av Europa som grund för optimerings-
beräkningarna: t.ex. försurning i Skandinavien och ozoneffekter i Sydeuropa.

I en tidigare rapport (Lövblad et al., 1997) sammanställdes kriterier för att beskriva
olika aspekter av betydelse för en viktning. Aspekter, som skulle kunna utnyttjas på
ett någorlunda objektivt sätt för att beskriva effekter är:

• Den geografiska omfattningen av miljöpåverkan.
Genom att lokala effekter berör mindre områden och färre antal människor än globala effekter, kan
de lokala bedömas vara mindre allvarliga. Ses effekten ur ett individuellt perspektiv är det ingen
skillnad mellan lokalt och globalt.

• Den tidsmässiga omfattningen av miljöpåverkan.
Vissa effekter är av kortvarig karaktär. Så snart utsläppen upphör, minskar halter och nedfall direkt.
Det kan dock ta tid för skador att läka och för ekosystem att återhämtas. Ju längre tidskalan är för
minskad påverkan och återhämtning, desto allvarligare kan ett utsläpp bedömas vara. En irreversibel
eller näst intill irreversibel skada är givetvis allvarligare än en snabbt reversibel.

• Osäkerheten i bedömningarna:
För flera miljöeffekter finns god kunskap om geografisk och tidsmässig utbredning. I många fall
saknas dock kvantitativt samband mellan exponering och effekt. Osäkerheten om ett utsläpps
betydelse är ofta stor. Ju större osäkerhet, desto försiktigare bör effekter bedömas.

För att undvika svårigheter med att fastställa viktningsfaktorer/funktioner har i
några fall viktningsfaktorer antagits ha samma vikt för alla effekter, d.v.s. vi = 1.
Det förenklar, men återspeglar knappast de verkliga förhållandena.

Försök har också gjorts att finna klassningskriterier för miljöeffekterna som en skara
experter skulle kunna enas om. Expertpaneler, med deltagare som representerar
olika kompetenser och intresseinriktningar, skulle kunna ge allsidig värdering av
miljöpåverkan respektive viktningsfaktorer (Se t.ex. Tulenheimo et al., 1996).

Som nämnts finns idag inte något allmängiltigt angreppssätt. När olika tekniker
använts för att aggregera miljöeffekter eller gradera olika alternativ utifrån deras
miljöpåverkan kommer man ofta fram till olika resultat. De rekommendationer som
görs i LCA-sammanhang är därför att använda så många olika metoder som möjligt.
Härigenom får man en möjlighet att studera spridningen i resultat och därmed en
bild av osäkerheten i bedömningarna.

Sammanfattningsvis blir en sammanvägning oftast inte möjlig att göra på ett
objektivt sätt. Därför kommer kanske ett sammavägt miljöeffektvärde snarare att
förvilla för beslutsfattare än att förenkla.
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5 Miljökonsekvensbeskrivning av två specifika fall '

Nedan har gjorts kortfattade miljökonsekvensbeskrivningar av två exempel på
anläggningar, för att visa på hur långt bedömningarna av miljöeffekter kan föras.

5.1 Anläggningar

Två olika typer av anläggningar har valts; ett naturgaseldat relativt stort kraftverk
och ett mindre blandbränsleeldat kraftvärmeverk, där såväl biomassa som kol, torv
och olja eldas. Utsläppsdata presenteras i tabell 3 och 4, och mer i detalj i bilagan.
Dessa två anläggningar är valda för att utgöra typanläggningar, som skulle kunna
vara aktuella för miljökonsekvensbeskrivningar under närmaste åren. Observera att
de på intet sätt är jämförbara och utbytbara med varandra. De producerar olika
mycket el resp. värme.

Utsläppen har ansatts så långt som möjligt utifrån verkliga utsläppsdata. Därför
anges inte utsläppsuppgifter på ämnen som metaller, persistenta organiska ämnen,
eller fördelningen av olika enskilda flyktiga organiska ämnen. Få mätningar görs i
dagens läge av dessa komponenter. För en fullständig MKB krävs dock att uppgifter
om dessa utsläpp inkluderas.

Tabell 3 Antagna emissioner från den blandbränsleeldade anläggning som tas
som exempel för MKB.

Förorening
Svaveldioxid
Kväveoxider
Koldioxid
Stoft
Kolmonoxid
Flyktiga organiska ämnen VOC
Metan
Ammoniak
Dikväveoxid/Lustgas

Utsläpp (ton/år)
224
369

320000 + (200000)*
33
113
85
94
37
55

* Siffran inom parentes anger utsläppet från bioenergianvändningen. Detta kan inkluderas eller räknas
bort beroende på hur man resonerar.

Tabell 4 Antagna emissioner från den naturgaseldade anläggning som tas som
exempel för MKB.

Förorening
Svaveldioxid
Kväveoxider
Koldioxid
Stoft
Kolmonoxid
Flyktiga organiska ämnen VOC
Metan
Ammoniak
Dikväveoxid/Lustgas

Utsläpp (ton/år)
5

300
1100000

3
200
40
20
30
10
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5.2 Nollalternativ för miljökonsekvensbeskrivningarna

Nollalternativet ska spegla samhällsförändringen som den skulle utv eskla sig utan
den aktuella anläggningens tillkomst. Något särskilt nollalternativ till de ovan
nämnda exemplen på nya anläggningar har inte utarbetats för denna studie. I dagens
läge kan man anta att syftet med anläggningarna är att producera el och värme, bl.a.
för att kompensera bortfall av kärnkraftsel.

• Ett nollalternativ är då givetvis oförändrad elproduktion med kärnkraft.
• Ett andra nollalternativ är att ersätta en del av bortfallet av elproduktion och att

byta eluppvärmning av bostäder mot fjärrvärme.
• Ett alternativ kan vara inte bygga nya anläggningar i Sverige utan att vid brist-

situationer importera el från utlandet.

Det är viktigt att relevanta alternativ - ett eller flera -, ett nollalternativ och deras
påverkan på miljön, ställs i relation till planerade anläggningar. I dessa exempel på
MKB har vi valt att ha nollalternativet fortsatt elproduktion med kärnkraft utan att
närmare analysera annan alternativ el- och värmeproduktion.

Genom den avreglerade elmarknaden kan det av praktiska skäl vara svårt att
geografiskt avgränsa nollalternativet. Teoretiskt behöver dock hela det geografiska
område som berörs av förändringarna beaktas.

5.3 Värdering av utsläppen från typanläggningarna

En anläggnings betydelse ur miljösynpunkt beror inte bara på utformningen av
anläggningen i sig utan även på var den lokaliseras. Utsläppen kommer att vara av
olika betydelse i förhållande till de totala utsläpp, som sker i svenska regioner. För
hela landet finns utsläppsmål, men dessa har ännu så länge inte brutits ned vidare till
regionvis eller sektorsvis fördelning. Så länge regionvisa utsläppsmål saknas är det
mindre intressant att enbart värdera utsläppen som sådana för en MKB. I stället
studeras vilka halt- och depositionsbidrag utsläppen ger upphov till. Ett undantag är
klimatgaser, för vilka lokala och regionala bidrag saknar betydelse.

Sammanvägningar av utsläpp är inte meningsfulla, annat än just för klimatgaser. De
viktigaste gaserna av betydelse för växthuseffekten som emitteras från energi-
produktion är koldioxid, metan och lustgas. Dessa kan viktas ihop till indexet
Global Warming Potential (GWP) sett över en viss tidsskala, se tabell 4 (referens).
För ett specifikt utsläpp kan bidraget till växthuseffekten beräknas som produkten av
emissionen i kg och GWP-värdet för gasen. Ingår flera gaser i utsläppet kan de
individuella bidragen från varje gas adderas. Detta kan exempelvis användas för att
jämföra en utsläppsminskning av CO2 med en utsläppsminskning av CH4.

Tabellen visar att emission av 1 kg lustgas förväntas ge samma bidrag till
växthuseffekten som 290 kg koldioxid, sett ur de närmaste 20 årens perspektiv.
Osäkerheten kan uppskattas till ±35% relativt CO2. På 500 års sikt motsvarar 1 kg
lustgas 180 kg koldioxid. Resultatet av sammanvägningarna blir en mängd klimatgas
som ur effektsynpunkt är jämförbar med koldioxid.
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Tabell 4 Klimatgaser från energiproduktionsanläggnaf enligt ovan, jämförelse
ur växthusgassynvinkel med koldioxiden som referens (Global
Warming Potential, GWP) sett ur olika tidsperspektiv. Miljöpåver-
kansparameter är i samtliga fall att gaser i atmosfären påverkar
strålningsbalansen. (Zetterberg, 1993).

Ut-
släpp
COi
CH4

N2O

Skydds
objekt
klimat
klimat
klimat

Tid för minskad
påverkan*
50-200 år
12 -17 år
ca 120 år

Tid för läkning av
skada
7
7
7

GWP 20 år

1
62
290

GWP 100
år
1
24.5
320

GWP 500
år
1
7.5
180

* tid för läkning av redan uppkommen skada är osäker.

Effekterna som sådana, vare sig det handlar om ett bidrag till förhöjning av
temperatur eller andra slag av effekter, kvantifieras inte. Effekterna sker på global
skala och ett effektbidrag från en anläggning ger endast ett mycket litet bidrag till
den totala effekten. Direkta effekter sker över mycket stora områden, medan
indirekta effekter kan vara mycket lokala t.ex. översvämningar av låglänta områden.
Bidrag till sådana lokala effekter kan dock inte hänföras till en enstaka närbelägen
källa.
Även stoft, och sekundärt bildade luftföroreningar som sulfat (från utsläppen av
SO2) och ozon (som bildats med bidrag från utsläppen av NOX, VOC, kolmonoxid
och metan) bidrar till klimateffekten men GWP faktorer för de sekundära
föreningarna blir mycket svårare att fastställa.

I de två exemplen nedan visar sammanvägningen på koldioxidens helt dominerande
roll vad gäller klimateffekter (uttryckt som GWP). Nästan 95% av det totala
effektbidraget för den blandbränsleeldade anläggningen (om bidraget från biobränsle
ansatts till noll) och drygt 99% för den naturgaseldade anläggningen härrör från
koldioxid (tabell 6).

Tabell 6 Bidrag till klimateffekten via utsläpp från energiproduktion sett över
en 100-årsperiod.

Koldioxidekvivalent mängd,
ton/år
Koldioxid, CO2
Metan, CH4
Dikväveoxid, N2O
Sammanvägd mängd

Exempel blandbränsleeldad
typanläggning

320.000 (94%)*

2.300 ( < 1%)
17.600 (5%)

340.000

Exempel naturgaseldad
anläggning

1100.000 (>99%)
490 (<1%)

3.200 (<1%)
1100.000

*200.000 ton koldioxid per år från biobränsleförbränningen har antagits ha en nettoeffekt = 0 under
en 100-årsperiod under förutsättning att nyplantering sker av motsvarande mängd biomassa.

5.4 Värdering av halt- och depositionsbidrag kring anläggningarna

5.4.1 Beräkning av halt- och depositionsbidrag
Halt- och depositionsbidrag från en källa beräknas med hjälp av spridnings- och
depositionsmodeller. För energiproduktionsanläggningarna i våra exempel kan de
uppskattas grovt utifrån tidigare gjorda beräkningar (tabell 7 och 8). Data har
hämtats från Lövblad et al., 1997.
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5.4.2 Värdering av halt- och depositionsbidrag kring energiproduktions-
anläggningar

Förhöjda halter till följd av lokala utsläpp kan resultera i hälsoeffekter, effekter på
material och kulturföremål samt vegetation. I tabell 9 redovisas en sammanfattad
MKB för effekter av halter i luft vid energiproduktion. Tabellen visar en beskriv-
ning som gäller båda typanläggningarna oavsett bränsleslag.

Lokala olägenhetseffekter kan uppstå i närområdet till energiproduktionsanlägg-
ningar genom stoftnedfall, lukt, buller och liknande. Dessa kan i många fall av-
hjälpas genom olika relativt enkla åtgärder.

Tabell 9 visar att energiproduktion relativt sett ger ett litet bidrag till halter i luft
och effekter av detta. Vid lokalisering i tätorter ger trafiken i allmänhet en allt
överskuggande påverkan. För de föroreningar som emitteras från trafik, ger trafiken
oftast det helt dominerande bidraget, inte bara beroende på att utsläppsmängderna
från trafik ofta är stora, utan även på att trafikens utsläpp sker nära mark.

I ren bakgrundsluft, är en anläggningsbidrag ofta påvisbart genom mätningar, men
det är knappast möjligt att observera effekter till följd av en enskild källa. Detta
gäller med de utsläppskrav som ställs på anläggningar idag. För 20-30 år sedan var
det i många fall möjligt att se påverkan på naturen från en närbelägen utsläppskälla.

I tabell 10 redovisas en sammanfattad MKB för effekter av förorenmgsnedfall vid
energiproduktion. Tabellen gäller båda typanläggningarna, oavsett bränsleslag.

Tabell 7 Grovt uppskattade bidrag till halter och deposition från en enstaka
naturgaseldad anläggning med ovan angivna utsläppsmängder.

Komponent
SO2 haltbidrag, medelvärde under ett vinterhalvår på den mest utsatta
platsen ( < 2 km från källan).
SO2 haltbidrag, extremvärde (99%-il) under ett vinterhalvår på den
mest utsatta platsen ( < 2 km från källan).
Svavel depositionsbidrag på I till 5 km avstånd.
NO2 haltbidrag, medelvärde under ett vinterhalvår på den mest utsatta
platsen ( < 2 km från källan).
NO2 haltbidrag, extremvärde (99%-il) under ett vinterhalvår på den
mest utsatta platsen (< 2 km från källan).
NOX depositionsbidrag på 1 till 5 km avstånd.
NH3 haltbidrag, extremvärde (99%-il) under ett vinterhalvår på den
mest utsatta platsen ( < 2 km från källan).
NHX depositionsbidrag, på 1 till 5 km avstånd.
O3 haltbidrag, extremvärde i den punkt där bidraget är störst och vid
gynnsamma bildningsförhållanden.

Bidrag
0.001 - 0.002 ug-irf3

ca 0.2 (ig-nT3

0.001 - 0.005 g S-m-2-år-1

0.04 - 0.06 ng-irf3

6 - 8 ng-rn"3

ca 0.003 g N-m^-år1

2 - 3 ^ig-m'3

O.OS-O.lSgN-m^-år1

< 1 ppb*

*För att omvandla ppb till ug-m'3 multipliceras med 2.)
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Tabell 8 Grovt uppskattade bidrag till halter och deposition "från en enstaka
blandbränsleeldad anläggning med ovan angivna utsläppsmängder.

Komponent
SO2 haltbidrag, medelvärde under ett vinterhalvår på den mest utsatta
platsen (< 2 km från källan)
SO2 haltbidrag, extremvärde (99%-il) under ett vinterhalvår på den
mest utsatta platsen (< 2 km från källan)
Svavel depositionsbidrag på 1 till 5 km avstånd
NO2 haltbidrag, medelvärde under ett vinterhalvår på den mest utsatta
platsen (< 2 km från källan)
NO2 haltbidrga, extremvärde (99%-il) under ett vinterhalvår på den
mest utsatta platsen ( < 2 km från källan)
NOX depositionsbidrag på 1 till 5 km avstånd
NH3 haltbidrag, extremvärde (99%-il) under ett vinterhalvår på den
mest utsatta platsen (< 2 km från källan)
NHX depositionsbidrag på 1 till 5 km avstånd
O3 haltbidrag, extrembidrag i den punkt där bidraget är störst (inom ett
dygn) och vid gynnsamma ozonbildningsförhållanden.

Bidrag
0.01 - 0.04 Hg-nr3

ca 8 ug-m"3

0.02 - 0.04 g S-m^-år1

0.04 - 0.06 ug-m'3

6 - 8 ug-nT3

ca 0.003 gN-m-2-år-1

2 - 3 ug-nr3

O.OS-O.lSgN-m^-år1

< 1 ppb*

* För att omvandla ppb till ug-nT3 multipliceras med 2.

Tabell 9 Sammanfattad MKB för effekter av haltbidrag i luft. Tabellen gäller
båda exemplen, naturgaseldad respektive blandbränsleeldad anlägg-
ning oavsett bränsleslag.

Ut-
släpp

Miljö-
parameter

Skydds-
objekt

Befintlig miljösituation i olika
områden

Bedömd relativ
betydelse för
exemplens bidrag

Utbred
n.
geogra-
fiskt

NOx NO2 i luft

O3 i luft* hälsa

SO2 SO2 i luft

hälsa Problen i svenska tätorter Liten betydelse
material ? Liten betydelse
kulturföre- Delvis problem i större tätorter Liten betydelse
mål
skogsträd Inga problem i bakgrundsluft

Problem över hela landet Liten betydelse

material Problem över hela landet

vegetation Problem över hela landet

hälsa Litet problem i Sverige idag
kulturföre- Minskat problem i Sverige
mål**
material

vegetation

VOC VOC i luft hälsa

idag
Minskat problem i Sverige
idag
Problem för lavar, ej för
annan vegetation, problemen
minskar
Osäker bedömning, eftersom
utsläppens sammansättning är
dåligt redovisade

Liten betydelse

Liten betydelse

Liten betydelse
Liten betydelse

Liten betydelse

Liten betydelse

Sannolikt liten i
jämförelse med
trafiken

lokal
lokal
lokal

lokal
regiona
1
regiona
1
regiona
1
lokal

lokal

lokal

lokal

lokal

* Även VOC bidrar till ozonbildningen, men NOX utsläppen är generellt viktigare i
** Inte bara halterna i luft utan även depositionen med nederbörd och totalt påverkar.
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Tabell 10 Sammanfattad MKB, för effekter av deposition. Tabellen gäller båda
exemplen, naturgaseldad respektive blandbränsleeldad anläggning
oavsett bränsleslag.

Ut-
släpp

NOX

SO2

Miljö-
parameter

N-dep

S-dep

Skydds-
objekt

Gödning
av sjöar
och hav
mark
ekosystem
försurning

försurning

Befintlig miljösituation i
olika områden

Probelm i södra till
mellersta Sveriges
kustvatten
Problem i södra och
syd-västra Sverige
Problem i delar av södra
och sydvästra Sverige
Problem i södra till
mellersta Sverige

Bedömd relativ betydelse för
exemplens bidrag

Betydelsen i närområdet är
oftast liten.
Betydelsen av
av utsläppen över ett större
område står i proportion
till utsläppens förhållande till

de totala utsläppen i området

Utbredn

geograf.
regional

regional

regional

regional

När det gäller nedfall av försurande ämnen och halter av ozon sker effekten på
regional skala, d.v.s långt från källan, eftersom omvandling och deposition kräver
viss tid. Ett utsläpp hinner under denna tid spädas och blandas med alla andra
luftföroreningar och "försvinna" in i den diffusa blandningen av luftföroreningar
över stora områden (med stora utsläpp). På stor skala utgör mellersta Europa ett
område med relativt höga halter och med relativt liten geografisk variation, men
med minskande belastning mot ytterområdena. På kortare skala förekommer sådana
områden i Sverige som Skåne, med utsläppen från Malmö-Köpenhamnsregionen,
kring Storstockholm och Storgöteborg.

Depositionen av svavel och kväve ger liksom ozonhalter effekter på stor (regional)
skala. Visserligen kan nedfallet kring en betydande källa ge upphov till förhöjt
nedfall i närområdet, men effekterna på miljön som helhet erhålles genom en samlad
påverkan av många små och medelstora källors bidrag regionalt, på skalan tiotals till
hundratals mil. Bidraget från en enstaka källa blir svårbedömt, eftersom det ska
jämföras med den totala situationen. De samlade svavel- och kväveutsläppen i
Europa har dessutom ökat så kraftigt i Europa efter andra världskriget att
depositionen i många områden med relativt känsliga marker överstiger de som
definierats som kritiska.

I Sverige är i dagens situation endast delvis meningsfullt att värdera enstaka källors
bidrag till regional miljöpåverkan, eftersom bakgrundsbelastningen är avsevärt
större än en källas bidrag. Det är inte möjligt att med enbart svensk miljölagstiftning
"fördela" de acceptabla utsläppen mellan källor som ger olika slags nytta till
regionen. Regionala utsläppsmål skulle kunna definieras utifrån kritiska nivåer, och
från hur olika källor/sektorer/ regioner ska tillåtas påverka ett område.

5.5 Sammanvägning av bidrag till olika effekter

Sammanvägning av den totala inverkan som olika utsläpp har kan göras effekt för
effekt (partiell sammanvägning). En sammanvägning till total miljöeffekt försvåras
av att de olika föroreningar som släpps ut ger mycket olika effekter avseende
människors hälsa, ekosystem, mark och vegetation och är därför för närvarande inte
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meningsfull. Situationen kan komma att ändras om ytterligare underlagsmaterial
framkommer eller i den mån nya metoder tas fram, till exempel vad gäller
ekonomisk värdering av effekter. Bland det viktigaste pågående arbetet i detta
avseende är det som görs i samband med UNECEs och EUs försurnings- och
oxidantstrategier för att minska NOX utsläppen över Europa, (Amann et al., 1997,
delvis publicerat), EUs ramdirektiv för luftkvalitet samt EUs arbete med Auto-Oil-
programmet (Auto Oil I (1997) samt ännu icke publicerat material). Gjorda
uppskattningar innehåller än så länge såväl luckor som osäkerheter.

6 Slutsatser

6.1 Arbetsmetodik för MKB för energiproduktion

En rad slutsatser kan dras om möjligheterna att göra meningsfulla miljökonsekvens-
beskrivningar för regionala miljöeffekter för energiproduktionsanläggningar.
Metodiken kan delas in i olika steg (Tabell 11).

Tabell 11 Sammanfattning av arbetsmoment för MKB för energiproduktion,
möjligheter och begränsningar

Arbetsinsats

Framtagning
av underlag

Kvantifiering

Värdering

Delmoment

Identifiering av alternativ till
anläggningar och deras utsläpp
Identifiering av nollalternativ för
energisystem och för utveckling av
regional luftföroreningsbelastning
Identifiering av influensområde,
kvantifiering av halt- och deposi-
tionsbidrag inom detta område
Kvantifiering av miljöeffekter från
belastningsdata

Kvalitativ, beskrivande värdering
av lokala miljöpåverkan
Riktningsanalys av förändringar i
förhållande
Kvalitativ, beskrivande värdering
av regional påverkan

Kvantitativ värdering av
miljöpåverkan

Partiell sammanvägning av
miljöpåverkan

Total sammanvägning av
miljöpåverkan

Möjligt att klara i
dagens situation
Ja

Ja

Ja, kvantifiering görs
med konventionella
modeller
Kan göras för ett fåtal
effekter

Ja, för möjlig för de
flesta effekter
Ja

Svårt att bedöma ett
litet belastningsbidrag
relativt en hög belastn.
I många fall saknas
dos-effekt samband.

Möjligt för ämnen som
bidrar till samma
effekt; försurning,
ozonbildning,
växthuseffekt etc.
Inte meningsfullt i
dagens situation

Begränsningar/Behov av
kompletterande data
Behov av mer detaljerad
utsläppsspecificering
Riktlinjer och rekommenda-
tioner kan vara användbara

Riktlinjer för definition av
"influens" kan vara
användbart
Relativt omfattande FoU-
insatser krävs för bättre dos-
effekt samband

Kan underlättas med mål för
regionala bidrag

Relativt omfattande FoU-
insatser krävs för bättre dos-
effekt samband

Skulle kunna göras som
ekonomisk värdering, men
då krävs kompletterande
data.
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6.2 Viktiga begränsningar i dagens läge

Viktiga begränsningar i det underlag som oftast används för MKB, med utgångs-
punkt från tabell 11 ovan, är:

• Detaljerad karaktärisering saknas för vissa specifika komponenter i utsläpp från
energiproduktion; enskilda flyktiga organiska ämnen och enskilda stoftbundna
komponenter, framför allt sådana som luftkvalitetsgränsvärden planeras för inom
EU; bensen, PAH, vissa metaller.

• Kvantitativa samband mellan belastning och effekt saknas i stor utsträckning till
exempel vad gäller luftkvalitet och effekter som hälsa, material och vissa effekter
på vegetation. För regionala effekter skulle förbättrade dos-responssamband
kunna möjliggöra bedömningar av effektbidrag för deposition av försurande och
gödande ämnen och skador av ozon på ekosystem. Sådana samband/modeller
skulle också kunna möjliggöra scenariestudier för en utveckling i miljön i takt
med att belastningen minskar.

• Utifrån den regionala miljöbelastning som förekommer idag, med stor påverkan
från utländska utsläpp och överskridanden av kritska nivåer, kompliceras beskriv-
ningen av enstaka utsläpp av svavel- och kväveoxider samt VOC och dess
betydelse för försurning, eutrofiering och oxidantbildning. I dagens läge är det
osäkert vilken information en MKB kan tillföra för dessa effekter. Dock kan
alltid olika alternativ jämföras.

• Sammanvägnmgar av totala miljöeffekter är utifrån dagens kunskap och metodik
inte meningsfulla. De försök som gjorts i detta avseende att erhålla ett mått på
miljöpåverkan är inte möjliga att basera på ett objektivt vetenskapligt dokumen-
terat underlag. Inte heller tycks de försök som gjorts med "kollektiva bedöm-
ningar" med expertpaneler ha lett till enhetliga resultat. Partiella bedömningar
med mått som GWP (Global Warming Potential) för växthuseffektbidrag och
POCP (Fotokemisk oxidantbildningspotential) för ozonbildningsförmåga hos
utsläpp är vetenskapligt väl underbyggda metoder. Värdering i ekonomiska
termer är på sikt sannolikt den mest framkomliga vägen, men ytterligare underlag
behövs för detta.

6.3 Behov av kompletterande underlag

Förutom att det finns behov av ett förbättrat underlag för effektbedömning utifrån
belastningsdata, kan vissa administrativa verktyg - mallar och/eller riktlinjer för
MKB - underlätta arbetet och ge mer enhetliga miljövärderingar av olika typer av
anläggningar och verksamheter, inte bara för energiproduktion.

Mallar eller checklistor för innehållet i MKB för energiproduktion finns utarbetade
inom flera arbeten (Lindqvist et al., 1992; Lövblad & Skärby 1992; Värmeverks-
föreningen 1993). I de lagar och regler som behandlar MKB finns också översiktliga
beskrivningar över aspekter som bör behandlas. Ytterligare detaljering av innehållet
kommer att utarbetas inom ramen för ny lagstiftning, EU-regler och miljöbalk. I
metodikmallar och checklistor bör ingå riktlinjer för definition av nollalternativ.
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Praktiska adminsitrativa verktyg i form av regionala miljömål/miljökvalitetsnormer
skulle kunna underlätta bedömningen av enstaka källor. De regionala mål som
utarbetats hittills har i stort sett enbart utformats utifrån nationella mål. Regionala
miljömål skulle kunna utgöras av belastningsmål, men de skulle också kunna
omarbetas till mål för regionala belastningsbidrag, som tar hänsyn både till
nationella åtaganden och till den regionala miljösituationen.

Definitioner av "miljöpåverkan" och "influensområden" kan underlätta beskriv-
ningen av miljöeffekter inom det område som huvudsakligen påverkas av en enskild
källa. Kriterier för detta skulle kunna utarbetas generellt eller för olika grupper av
luftföroreningar.
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Bilaga EMISSIONSUNDERLAG

Blandbränsleanläggning
Förorening
Svaveldioxid
SUMMA
kol
torv
trä
eol
eo5
Kväveoxider
SUMMA
kol
torv
trä
eol
eo5
Koldioxid
SUMMA
kol
torv
trä
eol
eo5
Stoft
SUMMA
kol
torv
trä
eol
eo5
Kolmonoxid
SUMMA
kol
torv
trä
eol
eo5
Flyktiga organiska
SUMMA
kol
torv
trä
eol
eo5
Metan
SUMMA
kol
torv
trä
eol
eo5

Utsläpp (ton)

224
21
37
19
0

147

369
13
45
79
0

232

320000 + (200000)*
33900

121000
(200000)*

95
165000

33
1
4
6
0

22

113
11
37
64
0
1

ämnen VOC
85

9
6

60
0

10

94
1

24
62

0
7

Baserat på

0.5% S
0.33% S
0.05% S
<0.2%S
0.29%S

38 mg/MJ**
38 mg/MJ**
38 mg/MJ**
70 mg/MJ
70 mg/MJ

2 mg/MJ**
2 mg/MJ**
2 mg/MJ**
4 mg/MJ
7 mg/MJ

31 mg/MJ**
31 mg/MJ**
31 mg/MJ**
< 1 mg/MJ
< 1 mg/MJ

< 50 mg/MJ
5 mg/MJ
5 - 50 mg/MJ
2 mg/MJ
3 mg/MJ

2 mg/MJ
20 mg/MJ
30 mg/MJ
1 mg/MJ
2 mg/MJ
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Ammoniak
SUMMA
kol
torv
trä
eol
eo5
Dikväveoxid/Lustgas
SUMMA
kol
torv
trä
eol
eo5

37
4
12
21
0
0

55
5
18
31
0
1

7 ppm
7ppm
7 ppm
0 ppm
0 ppm

15 mg/MJ**
15 mg/MJ**
15 mg/MJ**
< 1 mg/MJ
< 1 mg/MJ

Naturgaseldad anläggning

Förorening
Svaveldioxid
Kväveoxider
Koldioxid
Stoft
Kolmonoxid
Flyktiga organiska
ämnen VOC
Metan
Ammoniak
Dikväveoxid/Lustgas

Utsläpp (ton)
5
300
1 100 000
3
200
40

20
30
10

Baserat på
< 0.2% S i gasen
Bästa prestanda
56 g/MJ
< 1 mg/MJ
10 mg/MJ
2 mg/MJ

Antag 1 mg/MJ
1.6 mg/MJ ( 2 - 3 ppm)
Max 1 mg/MJ
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