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REGIONAL MIUOKONSEKVENSBESKRTVNING

- EN FÖR SEKTORN ENERGIPRODUKTION

FORORD

Under budgetår 1991/92 har Vattenfall drivit ett projekt Regional Energi- och
3 Miljöanalys som syftar till att bidra tili en miljöanpassad energiproduktion i

Sverige. Projektet har utförts av en arbetsgrupp i vilken även 1VL har deltagit.
Resultaten frän detta projekt beskrivs i rapport REMA från Vattenfall (1992).

3 / anslutning till projekt REMA initierade Vattenfall ett branschspecifikt projekt inom
IVLs ramprogram för metodutveckling med avseende på
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Detta projekt har resulterat i föreliggande
rapport "REGIONAL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING - EN METODSTUDIE
FÖR SEKTORN ENERGIPRODUKTION". I vårt arbete har vi utnyttjat
energisektorn som exempel, och syftat till att ge en mer generell bild så att
tankesättet skulle kunna användas även för att behandla andra sektorer.

1 rapporten har som nämnts energisektorn använts som testfall på den föreslagna
metodiken. Den region vi studerat är västra Sverige, Göteborgs och Bohus län samt
Älvsborgs län. En översiktlig, men ej dokumenterad genomgång av situationen i

s Uppsala och Gävleborgs län har visat att metodiken skulle kunna vara generellt
% användbar för energisektorn i Sverige. Metodiken har däremot inte testats för någon

annan sektor.

Föreliggande rapport har alltså anknytning till den rapporten REMA som utarbetats
av Vattenfalls arbetsgrupp, och även till den checklista som tagits fram inom
projektet och som presenteras i projektets s k Faktabok.

Den relativt omfattande test av checklistan som gjcr.s inom IVLs projekt när det
gäller miljöbeskrivningen i Göteborgs- och Bohus samt Älvborgs län presenteras i
en anknytande 1VL rapport "Beskrivning av miljösituationen i Västsverige i relation
till miljömål". B nr 1066.

NOMENKLATUR

1 denna rapport används beteckningarna 'regional MKB" för det generella fallet
och "regional MKB för energiproduktion" respektive "REMA - Regional Energi- och
Miljöanalys" specifikt för sektorn energi.



När vi delat in milokonsekvensbeskrivningar i nationella, regionala och lokala har
vi främst velat peka på skillnaden i geografisk skala sett ur
luftföroreningsperspektivet. 1 ston sen sammanfaller beteckningen nationell MKB
med vad som benämns "policy MKB" i Vattenfalls rapport REMA (1992). På
motsvarande vis sammanfaller beteckningen regional MKB med vad som benämns
'program MKB" och beteckningen lokal MKB med vad som benämns "projekt
MKB".

1. INLEDNING

1.1 Allmänt

Målet med vår miljöpolitik ska vara "...att skydda människors hälsa, bevara den
biologiska mångfalden, hushålla med uttaget av naturresurser så att de kan utnyttjas
långsiktigt samt skydda natur- och kulturlandskap"(Prop. 1990/91:90). Detta mål
ska vara riktlinjen vid planering av all verksamhet som kan orsaka miljöproblem.
För att ha tillgång till ett bra beslutsunderlag vid planeringen för en bättre miljö
utnyttjas idag miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i en ökande omfattning. När
det gäller planering av energiproduktion har miljökonsekvensbeskrivningar fram till
idag enbart gjorts för specifika enskilda anläggningar som planeras uppföras eller
förändras. Denna typ av konsekvensbeskrivning kallas i fortsättningen för lokal
MKB. (Se vidare i huvuddokumentet från Vattenfall, REMA, regional energi- och
miljöanlys, 1992).

Det finns också behov av att planera för energiproduktion i en större geografisk
skala. För att i en region kunna göra bästa möjliga val av energiproduktion i
enlighet med miljöpolitikens intentioner finns därför behov av

< miljökonsekvensbeskrivning av energiproduktionssystemet på regional skala, s k
regional MKB. Denna typ av MKB har inte tidigare använts för planering av

\ energiproduktion, och såvitt vi vet inte heller för någon annan verksamhetssektor i
Sverige. Vad en regional MKB bör innehålla, t.ex. vilka krav och kriterier som ska
gälla för val av energiproduktion,är således inte klarlagt idag.

" 1.2 Målsättning

I det följande redovisas en metodstudie. Den är ett första försök och test på
användandet av miljökonsekvensbeskrivning i regional planering av energi-
försörjning och utgår från det underlag som år tillgängligt idag. Målsättningen med
metodstudien har varit att försöka komma fram till ett förslag till hur regional MKB
för energiproduktion ska göras. Målet är också att belysa problem och frågetecken
som kan uppstå vid utarbetandet och användandet av regional MKB.



2. ARBETSSÄTT FÖR METODSTUDIEN

Vi har utgått från en arbetsplan son tagits fram inom Vattenfalls Projekt REMA
och som sammanfattas i figur 1. Utgångspunkten har varit att miljömål och attityder
å ena sidan och behov av energi i den andra sidan skall utgöra underlag för att
kunna svara på frågorna i figuren och komma fram till ett förslag på
energiproduktionsplan.

Figur 1. Principskiss för arbetssättet
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BEHOV AV EL- OCH VÄRME

En mycket stor del av arbetet har varit att diskutera och pröva olika metoder att
göra regional program MKB: Vad skall vara med? Vad saknas idag? Vilka verktyg
behövs för att fatta beslut? Har vi tillräckliga kunskaper? Diskussioner har förts
mellan olika experter inom IVL, mellan IVL och Vattenfall och inte minst mellan
IVL, Vattenfall och miljöhandläggare på länsstyrelser för art erhålla en allsidig
belysning av problemet. I arbetet har vi utnyttjat irgångsdata från Västsverige för
att ha ett konkret exempel.

Arbetet har vi delat in i fyra olika delar; Miljöbeskrivning, miljfmål, energibehov
och sammanvägning av dessa. I arbetet ingår att definiera det underlag och de
verktyg som finns respektive saknas.



2.1 Miljöbeskrivning

För att sätta in energiproduktionen i regionen i sitt sammanhang har vi börjat med
att beskriva regionens forutsättningar: Känslighet med avseende på olika
föroreningar som emitteras vid energiproduktion, nuvarande nch prognosticerad
framtida belastning, samt observerade skador i miljön.

Miljötillståndet i Västsverige, närmare bestämt Göteborgs och Bohus län (O) och
Älvsborgs län (P), har som nämnts ovan använts som ett exempel. Regionen har
valts för att den är både känslig och föroreningsbelastad, men också för att det är en
region, vars energiförsörjning i dagens läge till stor del är baserad på kärnkraft. Det
är även intressant att regionen är så starkt påverkad av utländska källor.
Miljöbeskrivningen presenteras som nämnts i Lövblad och Skärby (1992a).

2.2 Miljömål

För att kunna arbeta med regional MKB enligt principskissen i figur 1, måste
regionala miljömål finnas uppställda och vara väl förankrade hos de regionala
myndigheterna. Dessa miljömål måste vara utformade utifrån en nationell strategi
som tar hänsyn till Sveriges åtaganden internationellt när det gäller att minska
föroreningsutsläppen. Den nationella strategin finns uppställd i miljöpropositionen
(Prop. 1990/91:90) och i naturvårdsverkets underlag till denna; LUFT 90, HAV 90
m fl dokument, men kopplingen till det regionala åtgärds- och planeringsarbetet
saknas idag.

Miljöanalyser och s.k. miljömål diskuteras mycket inom olika regioner i Sverige
idag och är under utarbetande just nu på flera länsstyrelser. I dagens läge saknas
dock regionalt utarbetade miljömål.

2.3 Energibehov i regionen

Även behovet av energi inom regionen bör finnas med i en regional MKB. Detta
måste utredas särskilt med hänsyn till både el- och varmeenergibehov. De regionala
förutsättningarna för produktion av icke-fossil elkraft måste undersökas. Även
möjligheterna att utnyttja sopor, liksom möjligheter till energihushållning och
rationellare energianvändning, bör utredas.

2.4 Sammanvägning av miljötillstånd, miljömål och energibehov

Sammanvägningen av regionens miljötillstånd, miljömål och energibehov görs för
att finna vilka krav som måste ställas på energiproduktionen och vilka processer och
bränslen som klarar dessa krav. Sammanvägningen ska mynna ut i förslag till hur >,
den energi som behövs i regionen ska produceras med hänsyn till miljön och en
hållbar utveckling.

I



3. ERFARENHETER FRÅN METODTEST

Vi har arbetat med att utveckla och testa ett sätt att göra regionala
miljökonsekvensbeskrivningar med särskild inriktning på energiproduktion. Vi har
därvid stött på en rad frågor och kunskapsluckor som hänger samman med de
kopplingar som finns mellan MKB på olika nivåer och hur MKB kan användas i
myndigheters och sektorers planering för verksamheter.

3.1 Miljöbeskrivning

Tidigt i arbetet inom Projekt REMA slogs fast att någon typ av manual borde tas
fram för att göra en pedagogisk, heltäckande och konsekvent genomgång av
regionens miljötillstånd. Det resulterade i den Checklista (Lövblad och Skär^y,
1992b) som redovisas i Faktaboken (Vattenfall 1992). Checklistan är tänkt att vara
generell i sin uppläggning och ska således kunna användas inte bara för
energiproduktion, utan även för andra sektorer. Den täcker dock främst utsläpp till
luft och tänkbara miljöeffekter av dessa.

Miljötillståndet i O och P län har utifrån checklistan sammanställts och jämförts
med miljömål, såväl nationella som i enstaka fall regionala, och redovisas i Lövblad
& Skärby (1992a).

3.1.1 Indelning av regionen i olika känsliga och olika belastade områden

Regionen har delats in i olika känsliga och olika belastade områden. Med tanke på
* N luftföroreningshalter kan man grovt dela in regionen i tätorter och landsbygd. När
V det gäller landsbygden måste man överlag dock konstatera att känsligheten för

luftföroreningar är hög i hela regionen och skadorna, bland annat av försurning,
redan idag omfattande.

Längs Bohusläns kust finns ett relativt låglänt, till stora delar uppodlat, område med
förhållandevis små nederbördsmängder, där jordar med betydande inslag av ler är
vanliga och sjöar fåtaliga. Området är heterogent, men måste genomsnittligt anses
vara mindre känsligt för försurning än det barrskogsdominerade höjdområdet
innanför kusten. Detta täcker västra och norra Dalsland och sträcker sig genom hela
Bohusläns inland söderut och fortsätter in i södra Älvsborgs län. Området mottar
större nederbördsmängder, har till stor del grovkorniga och tunna moränjordar.
Särskilt magra är de områden som ligger ovanför högsta kustlinjerna, eftersom
dessa helt saknar inslag av marina leror. Hällmarker är vanliga och sjöarna små men
talrika. In i området sträcker sig en del dalgångar med markförhållanden liknande
de som är vanliga i kustområdet. Göta älvs dalgång är det kanske mest utpräglade
exemplet på detta. På ett liknande sätt avviker slättområdena i Vänersänkan (Dalbo-
slätten, Tunhemsslätten, m fl) från det sjö- och barrskogsrika spricklandskapet som
ovan beskrivits.



Några områden har marker med kalkhaltiga bergarter. Det gäller delvis
dalformationen i Dalsland, Halle- och Hunnebergs sluttningar samt ett område norr
om Ulrichehamn. I det sistnämnda fallet härrör kalken från Skaraborgs läns
kambriosilurområde. Därifrån har inlandsisen transporterat kalkhaltigt material
söderut. Dessa områden kan också bedömas vara något mindre känsliga för
försurning.

3.1.2 Föroreningssituationen i regionen med avseende pä svavel

Utsläpp
Utsläppen av svavel ska enligt svenskt åtagande i de internationella förhandlingarna
minska med ytterligare 20% fram till år 2000. Detta innebär nationellt sett att för att
ett tillkommande utsläpp någonstans i landet ska vara i linje med de nationella
målen måste motsvarande och helst större minskning ske vid någon eller några
andra källor i landet.

Deposition
För regionen gäller att svaveldepositionen är betydande och har varit betydande
under en längre tidsperiod. Regionala miljömål utarbetade i regionen saknas.
Däremot finns en form av regionalt miljömål som utarbetats nationellt. Detta är i
stort sett baserat på den kritiska belastningsgränsen för känsliga marker och gäller
för Götaland. Den kritiska belastningen överskrids vida av nuvarande deposition i
stora delar av regionen. Följaktligen överskrids också det uppställda milljömålet
Därmed kan också sägas att alla de effekter som förorsakas av försurningen
förekommer i regionen. För att situationen ska bli acceptabel måste depositionen
minska med 70-80%.

Av det svavel som deponeras i regionen kommer endast 15 - 20% från inhemska
källor. Detta medför att det inte är möjligt att utan internationella åtgärder och
överenskommelser minska depositionen till mer acceptabla nivåer. Om man räknar
med EMEP-modellen på de mest långtgående åtgärder som uttalats officiellt av de
europeiska staterna, kommer depositionen i Västsverige till år 1993 att minska med
knappt 40% från 1980 års nivå, vilket alltså inte är tillräckligt.

När det gäller deposition av svavel till och effekter i miljön, är försurningen av
mark den primära effekten. Denna följr sedan av sekundära effekter som utarmning
av markens näringstillgång, skador på växter, djur och material i mark, utlösning av
tungmetaller och aluminium i mark, yt- och grundvattenförsuming och därmed
skador på sjöekosystemen. Klarar vi av att motverka den primära är även problemen
med de sekundära effekterna lösta.

Halter i luft av svaveldioxid
Försurningen utgör den allvarligaste effekten av svavelutsläppen. Med de krav som
gäller för utsläppen i dagens läge utgör halter av svaveldioxid kring utsläppskällor
inte något problem. Det föreligger inte risker vare sig för effekter på människans
hälsa eller för direkteffekter på vegetation. Effekter på material kan dock vara f
aktuella särskilt i miljöer med höga halter av trafikavgaser/ kvävedioxid. |

i



Lokalisering av nya anläggningar
Det finns inte några områden i regionen som direkt kan pekas ut som lämpliga ur
försurningssynpunkt för framtida lokaliseringar. Det beror på att områden som idag
är mindre känsliga eller där fortfarande depositionen underskrider de kritiska
belastningsgränserna är små i förhållande till det stora område dit
luftföroreningsutsläppen från en enskild anläggning sprids till och där belastningen
redan är hög. Dessutom är variationerna i känslighet i mark och sjöekosystem
mycket stora även på liten skala.

Å andra sidan visar alla spridningsberäkningar och effektstudier att om en
anläggning skulle byggas i regionen blir depositionsbidragen mycket små i
förhållande till de totala belastningsnivåerna och i förhållande till
mellanårsvariationema i total belastning. En enstaka källas bidrag kommer därför
troligen inte att ge något mätbart miljöeffekttillskott.

När det gäller halter i luft av svaveldioxid måste situationen i tätorter och
bakgrundsluft behandlas separat. I bakgrundsluft är effekterna på naturmiljön
viktigast. I dagens läge förekommer på ytterst få platser haltnivåer som överskrider
de kritiska haltnivåerna. Förekomsten av dessa haltnivåer är en storregional fråga
som kommer att försvinna då svavelutsläppen i hela Europa minskar.

Riktvärdena för luftkvalitet i tätorter ska i huvudsak skydda mot hälsoeffekter. I
tätortsluft har det visat sig att effekterna på byggnader kommer att ställa större krav
på minskningar av svavel- och kvävedioxidhalter än vad riktvärdena säger för
effekterna på människors hälsa. Sett ur hälso- och material synpunkt är således
glesbygdsområdena med en normalt sett lägre föroreningsbelastning mer
fördelaktiga för lokalisering av energiproduktions-anläggningar än vad tätorterna är.

I



3.1.3 Föroreningssituationen i regionen rned avseende på kväve

Utsläpp
Utsläppen av kväve ska enligt svenskt åta inde i de internationella förhandlingarna
minska med ytterligare 15% fram till är 1998. Detta innebär att för att ett
tillkommande utsläpp någonstans i landet ska vara i linje med de nationella målen
måste motsvarande och helst större minskning ske vid någon eller några andra källor
i landet.

Deposition
För regionen gäller att kvävedepositionen är betydande och har varit betydande
under en längre tidsperiod. Regionala miljömål utarbetade regionalt saknas. Liksom
för svavel finns dock nationellt uppställda mål för kvävedepositionen i Götaland. De
kritiska belastningsgränserna, liksom uppställt miljömål överskrids av nuvarande
deposition. För att situationen ska bli acceptabel måste den totala depositionen
minska med ca 50%. Exakt vad detta innebär för det oxiderade kvävet, beror av hur
depositionen av reducerat kväve kan minskas

Av det oxiderade kväve som deponeras i regionen kommer endast ca 10% från
inhemska källor. Detta medför att det inte är möjligt att utan internationella åtgärder
och överenskontimelser minska depositionen till mer acceptabla nivåer. Om man
räknar med EMEP-modellen på de mest långtgående åtgärder som uttalats officiellt
av de europeiska staterna, kommer depositionen i Västsverige till år 1998 att minska
med ca 15% från 1985 års nivå, vilket alltså är otillräckligt.

x Halter i luft av kväveoxider
,^ Gödningen av ekosystemen utgör en av de allvarligaste effekterna av

kväveutsläppen. Med de krav som gäller på utsläppen från energiproduktion i
) dagens läge skulle inte halter av kvävedioxid kring utsläppskällor utgöra något

problem om det inte vore för trafikens stora bidrag. I bakgrundsluft utgör inte
kvävedioxidhalter risker vare sig för effekter på människans hälsa eller för
direkteffekter på vegetation. Genom trafikbidragen har vi dock problem i tätorterna

x idag, åtminstone invid trafikleder. Tidvis överskrids riktvärdet för luftkvalitet
avseende timvärden av kvävedioxid. Kvävedioxid i tätorter medverkar dessutom till
effekter på material, till exempel nedbrytning av sten.

Fotokemisk oxidantbildning
En annan mer storskalig effekt av kväveoxidutsläppen blir den fotokemiska
oxidartbildningen. De modeller som används idag tyder på att kväveoxiderna är
begränsande för ozonbildningen i de mindre förorenade utkanterna av Europa. Det
är dock svårt att utan mr ngående modellberäkningar prognosticera hur stora
utsläppsnedskärning - .<•• veoxider som behöver göras, i Sverige och i övriga
Europa, utgående fråi. ohka scenarier om kolväteutsläpp för att uppnå de
minskningar i ozonhalter som satts som nationella mål.



Generellt gäller dock att hårda krav måste ställas på de processer som föreslås för
ny energiproduktion i regionen. Kraven på utsläppen från energiproduktion bör
dock ställas i relation till kraven på utsläppen från trafik.

Lokalisering av nya anläggningar
Liksom för svavel finns inte några områden i regionen som direkt kan pekas ut som
lämpliga ur miljösynpunkt för framtida lokaliseringar. De områden som idag äi
mindre känsliga eller där depositionen underskrider de kritiska belastningsgränserna
är små i förhållande till det område som luftföroreningsutsläppen från en anläggning
sprids till. Variationerna i känslighet hos mark och sjöekosystem är också mycket
stora även på liten skala.

Å andra sidan visar alla spridningsberäkningar och effektstudier att om en
anläggning skulle byggas i regionen blir depositionsbidragen mycket små i
förhållande till de totala belastningsnivåerna och i förhållande till
mellanårsvariationerna i total belastning. En enstaka källas bidrag kommer därför
troligen inte att ge något mätbart miljöeffekttillskott. En viktig fråga i de framtida
bedömningarna är hur man ska värdera ett litet bidrag i förhållande till en redan för
hög belastning.

När det gäller halter i luft av kväveoxider måste situationen i tätorter och
bakgrundsluft behandlas separat. I bakgrundsluft är effekterna på naturmiljön
viktigast. I dagens läge förekommer på ytterst få platser haltnivåer som överskrider
de kritiska haltnivåerna. Förekomsten av dessa haltnivåer är en storregional fråga.
Problemen kommer att avsevärt minska då utsläppen i hela Europa och Sverige
minskar.

I tätortsluft förekommer i de centrala delarna och invid trafikleder tidvis så höga
kvävedioxidhalter att riktvärdena för luftkvalitet överskrids. Utrymmet för
tillkommande utsläpp är därför begränsat. Dock kommer en punktkälla med hög
skorsten att bidra till haltnivåerna på ett mycket annorlunda sätt än trafiken, med
utsläpp på låg höjd. Detta medför att man behöver göra en separat utredning om
punktkälleutsläpp i relation till trafikens utsläpp.

Riktvärdena kanske dessutom behöver omvärderas i takt med att ny information
kommer fram. Riktvärdena ska i huvuo:ak skydda mot hälsoeffekter. I tätortsluft
har det visat sig att effekterna på byggnader kommer att ställa större krav på
minskningar av kvävedioxidhalter än vad riktvärdena säger för effekterna på
människors hälsa.

3.1.4 Föroreningssituationen i regionen med avseende på kolväten

Lättflyktiga och tunga kolväten har vi ansett som mindre intressanta när det gäller
utsläpp från energiproduktion. Denna sektor ger enbart mindre tillskott till avsevärt
mer betydande källors bidrag. Stora bidrag av kolväten, såväl tunga stabilare
föreningar som PAH som lättflyktiga och reaktiva föreningar, erhålles främst från



10

biltrafik. För de låttflyktiga kolvätena ger även industriella processer och
lösningsmedelsanvändning avsevärda bidrag.

De processer som är aktuella för framtida energiproduktion kommer inte att
medföra några betydande utsläpp av stabila organiska föreningar. Ett frågetecken är
förgasningsprocesser. Här saknar vi underlag för att göra en bedömning av
nödvändigheten att studera dessa ämnen vidare.

Den huvudsakliga effekten av lättflyktiga kolväten, som kan vara aktuell för de
mindre mängder som energiproduktionen kan ge, är bidrag till oxidantbildningen.
Än så länge saknas dock uppgifter om den exakta betydelsen i jämförelse med
kvävedioxiderna. Målen är dock att utsläppen ska skäras ned med ca 50% till år

J 2005, men härvid har utsläppen från energiproduktion således knappast någon
betydelse.

3.1.5 Föroreningssituationen i regionen med avseende på metaller

Endast för två metaller har riskerna för utsläpp till miljön från energiproduktion
bedömts vara tillräckligt betydande för att de ska behandlas i denna rapport,
kvicksilver och kadmium. För båda dessa metaller krävs i naturvårdsverkets
underlag till miljöpropositionen kraftiga nedskärningar nationellt, 70 - 90%, bland
annat för att erhålla en förbättrad situation i havsekosystemen. En awecklingsplan
har upprättats nationellt. Försurningen av mark och vatten innebär ökade risker för
metalleffekter i miljön. Energiproduktion i dagens läge antas inte komma att
medföra några omfattande utsläpp av kvicksilver och andra tungmetaller. Inte annat
än mycket marginella tungmetallutsläpp kommer att tillåtas vid konventionell
förbränning. I den mån det skulle föreligga risker för tungmetallutsläpp, finns
rökgasreningstekniken i form av rökgaskondensering som utnyttjas vid
sopförbränningsanläggningar för att avskilja tungmetallerna.

Det är möjligt att kvicksilver kan finnas som förorening i naturgas. Detta beror
sannolikt på naturgasens ursprung. Detta innebär i så fall en begränsning när det
gäller naturgasens användning. Dock saknar vi idag underlag för att göra en bra
bedömning av hur stora kvicksilverutsläpp man kan förvänta sig från
naturgasförbränning.

Även biomassa kan tänkas innehålla tungmetaller och kvicksilver. Det är dock
möjligt att betrakta dessa metaller som "cirkulerande i naturen" och att de därför
inte ger något nettotillskott till tungmetallbelastningen i regionen, särskilt om
biomassan förbränns i samma region som den odlas och askan sedan återförs till
odlingsplatsen.

För kvicksilver gäller i stort sett samma resonemang som för svavel och kväve, trots
att kritiska belastningsgränser saknas. Regionen är belastad och ytterligare utsläpp
ryms inte. Det finns inte några områden i regionen som är bättre eller sämre när det
gäller att ta emot kvicksilvernedfall. Hela regionen är försurad och varje
utsläppsbidrag medför i slutändan ökat kvicksilverupptag i näringskedjor.
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3.1.6 Föroreningssituationen med avseende på ämnen som kan ge globala
effekter

När det gäller ämnen som kan ge globala effekter finns idag ett nationellt åtagande
att hålla koldioxidutsläppen på 1990 års nivå. Detta innebär att ökade utsläpp på ett
ställe måste kombineras med en nedskärning någon annanstans. Effekterna uppstår
på så stor skala att det är helt betydelselöst var Ökningar eller nedskärningar sker i
landet.

3.1.7 Slutsatser angående framtida behov av underlag för miljöbeskrivning

3 För att göra en regional MKB krävs kunskaper om miljötillståndet i regionen. För
flera föroreningar och miljöeffekter (till exempel svavel och försurning) fmns den
kunskap som behövs idag för att vidta nödvändiga åtgärder. För andra föroreningar
(till exempel nrAH) saknas såväl kunskaper om belastningen i miljön som dos-

•* \ effektsamband. Genom att kunskapen om olika miljöeffekter är "ojämn" föreligger
en risk för felprioriteringar. Denna risk kan dock endast minskas genom fortsatt
kunskapsuppbyggnad.

Vi har kommit fram till att Checklistan i faktaboken (Vattenfall 1992a och 1992b)
(Lövblad och Skärby 1992) kan användas som ett hjälpmedel att göra
miljöbeskrivningen i O och P län. Vi har även gjort en översiktlig (och ej
dokumenterad) test av checklistans användbarhet i ett mindre belastat område,
Gävleborgs län, (X län), och i ett ur vissa avseenden mindre känsligt område,
Uppsala län, (C län).

Vidare är en av våra slutsatser att det krävs verktyg i form av spridningsmodeller
fv( för att kunna "översätta" utsläpp till halt- och depositionsbidrag . Att enbart studera
v en aktuell källa ur spridningssynpunkt (lokala spridningsmodeller) ger en mycket

ensidig information. Belastningen av svavel- och kvävenedfall samt oxidanthalter i
en viss punkt i en region utgörs av summan av ett stort antal små bidrag från källor,
till större delen belägna utanför vårt land. På motsvarande sätt deponeras en mycket
stor del av emissionerna i regionen utanför regionens e«>et område. En lokal
punktkälla av måttlig storlek ger upphov till ett enskilt tillskott till t ex kvävenedfall
som är större än de många små tagna var för sig, men depositionen domineras ändå
av summan av de senare. Som ett exempel kan nämnas att vid spridningsberäkning
för Scanraff beräknades endast ca 3% av det emitterade svavlet deponeras inom 1
mils radie från anläggningen. För flera typer av energiproduktionsanläggningar kan
denna andel förväntas vara ännu lägre.

I MKB-arbetet är det hela tiden intressant att göra jämförelser mellan olika källors
bidrag och olika alternativs påverkan. I vissa regioner i Sverige arbetar man idag
med spridningsmodeller som behandlar många källor och hela regioner, liksom
långdistanstransportbidrag, så kallade regionala spridningsmodeller. Sådana är
utmärkta verktyg i en region för att kvantifiera bidrag till fororeningsbe'astningen
från källor av olika geografiskt ursprung inom och utom regionen liksom från olika
verksamheter inom regionen. Modellerna kan användas för att se vilka totala bidrag
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som erhålles vid olika scenarier, men också för att ställa upp vilken
föroreningsbelastning man tolererar och vilka krav detta ställer på utsläpp från olika
källor. I några regioner i Sverige finns regionala spridningsmodeller, i andra
diskuteras utvecklingen av sådana.

Spridnings- och depositionsberäkningar, som inte är kopplade till någon total
beräkning av halter och deposition i området (regionala spridningsmodeller), ger
därför i förhållande till arbetsinsatsen relativt lite information för att kunna göra en
effektbedömning för den regionala skalan. De beräkningar som gjorts för olika
enskilda energi-produktionsanläggningar visar på små skillnader i relativa halter
(halter i förhållande till totalt utsläpp) trots olika läge, meteorologi och utsläppshöjd
och process. Däremot är spridningsberäkningar fortfarande motiverade för att
studera haltförekomst lokalt kring en källa, där lokala effekter till exempel på
människans hälsa kan förväntas.

Även i miljöbeskrivningen och för prognosticering av effekter är modeller av olika
slag användbara. I lokala MKB som IVL har utfört tidigare har såväl modeller att
beräkna sjöförsurning, som markkemi och fotokemisk omvandling utnyttjats. Med
en tillförlitlig modell har man goda möjligheter att extrapolera framtida
förhållanden. Det är dock svårt att studera enstaka källor. För hela sektorers
verksamheter inom en region bör dock modellerna kunna ge intressant information.

3.2 Miljömål

En förutsättning som vi hade i arbetets inledning var tillgången på regionala
miljömål. Vi fann att miljömålen kan vara utformade på olika sätt:

\<^ - som mål för regional belastning eller regionala haltnivåer
- som mål för miljökvalitet

| - som mål för regionala utsläpp

3.2.1 Belastningsmål

Naturvårdsverket uppställde i LUFT 90 nationella miljömål för långsiktig svavel-
och kvävedeposition samt förekomst av fotokemiska oxidanter i luft för olika delar
av landet. Dessa värden är i stort sett baserade på så kallade kritiska belast-
ningsgränser respektive kritiska haltnivåer. De är långsiktiga mål som ska vara
uppfyllda till i början på 2000-talet. De nationella målen för svavel har ställts olika
för olika delar av landet beroende på lokal känslighet och lokal belastning, och
tagits upp som s k target loads i de pågående förhandlingarna om ett nytt
svavelprotokoll.
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Tabell 1

Kritisk Riktvärde Aktuell Behov av
belastning deposition minskning %
kgS/ha • år kgS/ha • år1) kgS/ha • år1)

Hela landet 3-8
Götaland
Svealand
Norrland

] !) Avser genomsnittet för en EMEP-ruta (150 x 150 km)

___ Regionala miljömål kan ställas upp för hela regioner eller delar av regioner,
beroende på vilka bedömningar som görs. De bör dock utformas i linje med de

' nationella målen. Miljömålen kan vidare kompletteras med mål för hur stort
utrymme av den totalt accepterade belastningen som olika verksamheter och
enskilda källor kan tillåtas ta i anspråk.

3.2.2 Kvalitetsmål

Regionala miljömål som baseras på kvalitetsparametrar är användbara eftersom de
ger direkta mått på tillståndet i naturen. Idag finns endast två nationella miljömål
baserade på kvalitet och dessa gäller människans nä]-a (se tabell 2). Några förslag
på kvalitetsparametrar för olika ekosystem presenteras i nedanstående tabell. Inom

(v \ en region kan denna typ av miljökvalitetsparametrar utgöra programmet för
V miljökontroll för att se om miljömålen efterlevs.

•*• Tabell 2. Exempel på miljökvalitetsparametrar som kan användas som
<•> miljömål.

NATURTYP KVALITETSPARAMETER EFFEKT
Skogsmark Buffertkapacitet Försurning
Skogsmark Aluminium i markvatten - * -
Skogsmark Nitrat i markvatten Övergödning
Skog Arginin i barr - * -
Skog Förekomst av gräs o lingon -" -
Sjöar pH ocb alkalinitet Försurning
Brunnar pH i brunnsvatten Korrosion
Brunnar Metallhalter i dricksvatten*) Metallförgiftnuig
Sjöar Hg i fisk *) Ackumulation i

näringskedjor
Hav. sjöar Kvävehalt i vatten Övergödning
Hav Artförekomst (alger) -" -

*) Nationellt miljökvalitetsmal finns (riktvärde!)
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3.2.3 Utsläppsmål

Regionala miljömål baserade på belastning eller kvalitet kan vara svåra att tillämpa i
en region, särskilt i en region där en stor del av depositionen (ca 85% för svavel)
härrör från långdistanstransport. De regionala myndigheterna kan ju endast i mycket
liten omfattning påverka regionens svavelbelastning genom åtgärder på egna källor.
Dessutom saknas oftast en "översättning" mellan utsläpp och belastning, till
exempel i form av en regional spridningsmodell.

I stället kan miljömålen baseras på utsläpp till luft i regionen. Sådana regionala
miljömål måste vid summering över landet stå i relation till nationella åtaganden om
utsläppsminskningar och andra nationella miljömål. Även utsläppsmålen kan

P kompletteras med mål för hur stort utrymme av den totalt accepterade belastningen
som olika enskilda verksamheter och enskilda källor kan tillåtas ta i anspråk.

D 3 .2 .4 Behov av miljömål för bättre planering

En förutsättning som vi hade i arbetets inledningsskede var tillgången till regionala
miljömål formulerade på olika sätt; som belastningsmål, kvalitetsmål eller
utsläppsmål. Regionala miljömål i vår mening saknas idag i den region vi utnyttjat
som testfall, Västsverige, liksom i övriga regioner i Sverige. Än så länge finns
enbart nationellt utformade miljömål som gäller för Götaland, s k target loads för
det internationella förhandlingsarbetet. De miljömål som är under utarbetande i
många regioner idag innebär egentligen att man ska nå ner till eller under de kritiska
belastningsgränserna. I flertalet regioner i södra och mellersta Sverige är detta dock
inte möjligt att lösa med regional planering till följd av det stora bidrag som

.v. x kommer från utländska källor vilka man bara kan påverka indirekt genom
\ ^ internationella förhandlingar. Det handlingsutrymme som behövs för att planera för

kärnkraftsawecklingen finns alltså inte idag.

)
Kraven på miljömål är att de bör vara användbara i åtgärdsarbetet och dessutom
möjliga att följa upp. De måste också vara väl förankrade både vetenskapligt och
politiskt för att inte ideligen ifrågasättas av olika parter. De bör vidare revideras

% med jämna mellanrum i takt med att nya rön kommer fram. Regionala miljömål är
också något som inte kan stå för sig själva utan måste vara utformade ifrån en
nationell miljöstrategi, som tar hänsyn till Sveriges nationella åtaganden när det
gäller att minska föroreningsbelastning.

En förutsättning för arbetet med regionala miljömål ar alltså ett nationellt agerande
för att ge regionerna de direktiv som behövs. En starkt bidragande orsak till
avsaknaden av direktiv i dagens läge, tror vi, är det faktum att intransporten från
andra länder ofta överskuggar inhemska emissioner. Detta tycks bidra till en
förlamning av miljöplaneringen.

Utsläppsmålen är de regionala miljömål som bör vara enklast att hantera ur alla ,
aspekter som planeringsverktyg. Dessa kan ge ramarna för planeringen av alla I

*
i
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verksamheter i regionen och också samordningen mellan olika sektorer och olika
källor.

Vid sidan om de nationella och regionala utsläppsmål, finns dock ett behov av
miljömål uttryckta som belastningsmål och kvalitetsmål, som syftar till att vara
verktyg för att kontollera hur miljön mår. De ska tjäna som bedömningsmallar för
omgivningskontrollprogram och ge indikationer att utsläppsmålen ger önskvärda
effekter i miljön som helhet.

3.3 Energibehov i regionen

I denna metodstudie har vi inte kunnat ta in regionens energibehov på det sätt vi
anser att det ska göras i en framtida regional MKB, eftersom erforderligt underlag
saknas. Det är dock viktigt att studien av energibehovet görs på ett noggrant och
detaljerat sätt. Regionens lokala förutsättningar för energiproduktion, tillgångar på
vind, vatten, areal för energiodling, torvmossar och sopor måste undersökas.

Ett mål för energiproduktionen bör enligt Sveriges miljöpolitik vara att hushålla
med de resurser vi har och så långt möjligt verka för att mer energisnål teknik tas
fram och att energibehovet liksom de totala utsläppen i vårt land minskar.
Möjligheter till hushållning och rationaliserad energianvändning måste studeras
ingående. I det. läge vi har just nu, med en planering för avveckling av kärnkraften,
kommer vi dock sannolikt inte att kunna hushålla bort hela behovet av
ersättningsenergi.

Energiproduktion i en ny kraftvärmeanläggning kommer att kunna innebära en
förändring jämfört med redan befintlig värmeproduktion. Frågor man måste ställa
sig är hur stort nettotillskottet till utsläppen blir. Det kan bli negativt, d v s
minskade utsläpp, på grund av rationellare energianvändning.

3.4 Sammanvägning av miljötillstånd, miljömål och energibehov

I en regional MKB bör miljötillståndet och miljömålen i regionen vägas samman
med energibehovet och de utsläpp detta skulle ge upphov till. Sammanvägningen
ska peka ut i vilken utsträckning nya utsläpp ryms eller inte ryms bland de övriga
utsläpp som sker regionalt. Processen kan tänkas ske enligt skissen i figur 2.
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Figur 2. Principskiss för sammanvägningen mellan å ena sidan energibehov
och utsläpp förorsakade av detta samt känslighet, belastning och
skadefrekvenser i miljön.

SEKTOR ENERGIPRODUKTION

[Energibehov Känslighet, belastning och
skadefrekvenser i miljön
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Använd dessa!
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Nej,

Steg 2
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I denna metodstudie har vi inte haft tillgäng till regionala miljömål eller till en
utredning cm regionens energibehov och förutsättningar för energiproduktion. Vi
har därför måst begränsa oss till att göra en semikvantitativ sammanvägning av
miljötillstånd, tillgängliga nationella miljömål och olika möjligheter att producera
energi samt deras utsläpp. Nedan har vi gjort sammanvägningen för de olika
utsläppta föroreningarna var för sig. Resultatet visar vilka bedömningar som är
möjliga att göra utifrån dagens bedömningsunderlag i Västsverige. Vidare indikeras
hur bedömningar kan tänkas göras i framtiden med tillgång till ett annat underlag,
till exempel i form av regionalt utarbetade miljömål.

3.4.1 Svavel

Svavel i form av sulfat/svavelsyra är försurande och är ett av de allvarligaste
miljöproblemen i Sverige och i regionen. Genomgången av miljösituationen
(Lövblad och Skärby 1992), visar att svavelbelastningen är hög jämfört med de
kritiska belastningsgränserna i större delen av regionen. Sett enbart utifrån kritiska
belastningsgränser och nuvarande belastning skulle inga ytterligare utsläppsbidrag
kunna tillåtas i regionen även om ytterligare energi behöver produceras på nytt sätt
då kärnkraften ska avvecklas.

Det nationella miljömålet är att de inhemska utsläppen skall minska ytterligare fram
till år 2000. Den totala minskning i svenska svavelutsläpp som då kommer att vara
genomförd mellan 1980 och 2000 uppgår till 80%. Även utifrån denna aspekt skulle
slutsatsen vara att inga ytterligare utsläpp bör accepteras om inga motsvarande eller
helst större nedskärningar kan göras för andra källor/verksamhet. Svaret på frågan
"Finns utrymme?" skulle idag bli nej för den aktuella regionen.

Eftersom vi inte har någon direkt uppgift på energibehovet, kan inte detta bearbetas
vidare. Nästa fråga är om processer med lägre specifika utsläpp kan utnyttjas. Här
vet vi att energi i dagens läge kan produceras med mycket små utsläpp av svavel.
Bränslen som naturgas och biobränsle kan vi betrakta som "svavelfria", liksom
vindkraften som är en "utsläppsfri" energiproduktionsprocess. Även för kol och olja
kan svavelutsläppen göras mycket små med nya processer och modern
reningsteknik. Detta innebär att frågan om, och i så fall hur mycket ytterligare,
svavel som kan accepteras släppas ut i regionen kan avfärdas som mindre viktig i
framtida satsningar på energiproduktion. Slutsatsen är att energi sannolikt kommer
att kunna produceras i avsevärda mängder i O och P län utan att svavelutsläpp sker.

3.4.2 Kväve

Kvävenedfallet, som är i dagens läge i huvudsak verkar gödande men i framtiden
troligen även kan bli försurande, utgör ett av de allvarligaste miljöproblemen i
Sverige och i regionen. Kväveoxidutsläppen bidrar också till oxidantbildning vilket
också måste betraktas som ett allvarligt miljöproblem idag i Sverige och i regionen.
I hela regionen överskrids de kritiska belastningsgränserna för kvävedeposition,
liksom de kritiska haltnivåerna för ozon. Utifrån denna synpunkt, liksom utifrån de
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nationella åtaganden som Sverige gjort och som förefaller svåra att klara, skulle
inga ytterligare kväveoxidutsläpp tillåtas, även vid en kärnkraftaweckling. Svaret
på frågan om utrymme finns, måste idag besvaras med nej.

Som tidigare nämnts saknas uppgifter för att bearbeta frågan om en eventuell
minskning av energibehovet. Frågan om processer med lägre specifika utsläpp kan
utnyttjas, kan dock bearbetas generellt utifrån dagens kunskap. Energi baserad på
förbränning av kol, olja och biomassa kan dock, trots avancerade reningsprocesser,
inte produceras utan att betydande mängder NOX emitteras. Frågan är om man trots
processer med låga specifika utsläpp, kan komma tillräckligt lågt för att
energiproduktionens utsläpp ska rymmas inom regionen. Detta innebär att kväve
utifrån dagens möjliga bedömningar och utifrån prognoser om utvecklingen för det
utifrån kommande bidraget, är och kommer att utgöra ett problem vid planering av
energiproduktion.

3.4.3 Kvicksilver och kadmium

Kvicksilver och kadmium har bedöm rara de metaller som är intressanta med
tanke på effekter i miljön på grund av tnergiproduktion. Kvicksilver och sannolikt
även kadmium utgör miljöproblem i Sverige och i regionen. Energi kan dock
produceras idag som medför mycket låga utsläpp av kvicksilver och kadmium. En
positiv utveckling på försurningssidan innebär också en fördel när det gäller risken
för effekter av metallerna i miljön. Om utsläpp kan undvikas genom användning av
rena bränslen, d v s processer med lägre metallspecifika utsläpp, kommer dessa
metaller inte utgöra något problem i framtida satsningar på energiproduktion.

3.4.4 Ämnen som kan ge globala effekter

Koldioxid befaras i framtiden ge allvarliga effekter på klimatet i världen. Av denna
anledning behöver utsläppen och nuvarande haltnivåer i atmosfären globalt sett
reduceras. Nationellt har Sverige också åtagit sig att inte öka utsläppen. Frågan om
utrymme finns i regionen, blir dock svår att besvara eftersom det inte ur
effektsynpunkt har någon betydelse var utsläppet sker. Men för att utrymme för
tillkommande utsläpp ska finnas för energiproduktion i regionen, måste detta
kompenseras av att andra utsläpp skärs ner inom eller utanför regionen. Detta gäller
under förutsättningen att inte energibehovet kan skaras ned eller processer med lägre
specifika utsläpp kan utnyttjas för att lösa problemet.

Energiproduktion baserad på förbränning kan sannolikt inte produceras i stora
mängder utan att koldioxid emitteras. Biobränslebaserad förbränning kan under
förutsättning att användningen av biobränsle motsvaras av nyplantering betraktas
som fri från nettoutsläpp av koldioxid. Vindkraften är ett alternativ, men frågan är i
vilken omfattning den kan utnyttjas för att producera kraft i regionen. Här kommer
även frågor om baslast- och topplastbehov att behöva behandlas separat. Under
förutsättning att sådana processer kan fylla det önskade energibehovet, kan frågan
om utrymme finns, i stort sett besvaras med ja. I annat fall kommer koldioxid även
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fortsättningsvis att utgöra ett svårlöst problem i framtida satsningar på
energiproduktion.

Fortsättningen blir dä, liksom för kväveoxiderna, att gå vidare med att väga ihop
behov och utsläpp för energiproduktion med andra sektorers behov och utsläpp.

3.4.5 Slutsats om vilka ämnen som är styrande för regionens
energiproduktion

Den sammanvägning som gjorts i avsnitten ovan visar att kväveoxider och koldioxid
utgör de viktigaste föroreningarna när det gäller att planera för energiproduktionen
och dess bidrag till den framtida miljösituationen i O och P län. Dessa ämnen
kommer med dagens bedömningsunderlag att vara helt styrande för valet av
energiproduktionsprocesser, liksom för möjligheten att tillgodose energibehovet.

Slutsatserna gäller vid regionens nuvarande höga föroreningsbelastning och de icke
allt för optimistiska prognoser som finns för den framtida utvecklingen, med stora
bidrag från långdistanstransporterade luftföroreningar.

3.4.6 Framtida möjligheter till bedömningar och värderingar

Slutsatsen ovan är att utsläppen av kvävedioxid och koldioxid i hög grad kommer att
styra planeringen av den framtida energiproduktionen. Med utgångspunkt från de
möjligheter man har idag att planera för en verksamhet, kommer man oftast fram
till någon av de två slutsatserna: "Belastningen är för hög; något ytterligare bidrag

„-, kan ej accepteras", eller "bidraget är så litet i förhållande till de totala nivåerna att
\ V N> det inte gör varken till eller från" beroende på vilken utgångspunkt man har.

£t Dock står vi inför en förändring av energisystemet i och med den planerade
kämkraftsawecklingen. Denna förändring innebär att vid ett lika stort eller något
minskat energibehov jämfört med idag, kommer energi att behöva produceras med
processer som inte kan drivas utan regionalt sett ökade utsläpp av luftföroreningar,

*) både kväveoxider och koldioxid. På något sätt måste man komma fram till ett sätt
att lösa frågan hur utsläpp av kväveoxider och koldioxid ska hanteras. Detta har
markerats som "steg 2" i figur 2.

Den möjlighet som ligger närmast till hands för "steg 2" är att väga energibehovet
och energiproduktionens utsläpp mot andra sektorers behov och utsläpp. Eftersom
trafiken i dagens läge står för en dominerande del av de totala utsläppen för båda
dessa föroreningar, är det en intressant fråga att väga trafikens behov och utsläpp
mot energibehovet och dess utsläpp. I ett ännu vidare perspektiv kan det vara
intressant att väga ihop dessa båda sektorers behov av verksamhet och utsläpp till
luft. Genom det behov som föreligger att minska utsläppen från transportsektorn
genom att utnyttja mer eldriven kollektivtrafik och även eldrivna bilar, kan det
dessutom bli fråga om ett ökat behov av elenergi även om energiöverskottet nattetid
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tas till vara i största möjliga utsträckning. En samordnad planering av båda
sektorerna ur verksamhetssynpunkt gynnar båda verksamheterna och miljön.

Sammanvägningen mellan olika sektorer kan skötas utifrån miljömål för regionen,
fördelade till de olika sektorerna utifrån behov av verksamheter och möjligheter till
åtgärder. En grund för miljömålen regionalt är att en nationell miljöanalys ge- de
totala ramarna.

4. MÖJLIGHETER ATT ARBETA MED MKB PÅ OLIKA SKALOR FÖR
PLANERING AV MILJÖSTÖRANDE VERKSAMHETER

0 4.1 Nationell MKB

En förutsättning för den regionala MKB:n blir att i första hand en nationell MKB
utförs, där de svenska utsläppens storlek under en viss tidsperiod fastställs utifrån
vad miljön tål och utifrån de internationella åtaganden som Sverige gjort eller
behöver göra. Detta kan göras som nu i form av aktionsplaner från
naturvårdsverket, vilket bör leda till nationella utsläppsmål. De nationella målen kan
sedan delas sedan upp, som utsläppsramar till olika regioner i förhållande till vad
naturen tål och de "utsläppsbehov" som föreligger. Utgående från dessa ramar
fastställs de regionala utsläppsmålen. Den nationella MKB:n bör innehålla en
prognos över den framtida utvecklingen. Strategin för de inhemska utsläppen kan
också utformas som en målsättning som förändras med tiden. Samtidigt bör
strategin revideras med jämna mellanrum i takt med att ny kunskap kommer fram.
Naturvårdsverkets aktionsplaner LUFT90, HAV90 m fl kan anses vara nationella
policy MKB.

4.2 Regional MKB som planeringsverktyg

Den regionala MKB:n, som är tänkt att användas för att bedöma miljökonsekvenser
av hela system för energiproduktion, trafik mm, kommer att ha förutsättningar att
bli ett bra planeringsunderlag för regioner som helhet, där utsläppen kan fördelas till
olika verksamheter eller i vissa fall även till olika delar av regioner på grund av
större tålighet. En uppdelning av utsläppen mellan de olika sektorerna kommer att
kunna vara ett redskap även för sektorernas egen planering. Det kan tjäna som en
utmaning att försöka producera mer energi alternativt produkter och att ändå kunna
hålla sig inom "sitt utrymme".

Den regionala miljöbeskrivningen (Miljöanalyser) är en del av den regionala
MKB:n. Sådana analyser har gjorts i flera omgångar av de regionala
myndigheterna. Kopplingen mellan nationella och regionala utsläppsstrategier finns
men är ej utarbetad i detalj. I dagens läge saknas också i stort sett kopplingen
mellan de olika sektorerna och deras "utsläppsrätter/utsläppsmål".
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Regional MKB kommer inte att vara ett fullgott verktyg for lokalisering av
anläggningar inom en region. Främst beror detta på att anläggningar till exempel för
energiproduktion och även andra punktkällor idag oftast ger små bidrag till
nuvarande halt- och depositionsnivåer av de luftföroreningar som är intressanta ur
regionalt perspektiv. Utsläppet ger bidrag över stora områden, samtidigt som
känsligheten hos ekosystemen i regionen varierar både över större delar av regionen
men också på liten skala. Om man betraktar t ex 5 x 5 km rutor över hela regionen
finner man mycket få rutor, där de naturtyper som är mycket känsliga för svavel-
och kvävenedfall saknas. Mycket känsliga ekosystem finns med andra ord över hela
regionen även om deras andel varierar. Därmed är det svårt att r från variationer i
naturmiljöns känslighet och bakgrundsbelastning peka ut områden i regionen som
mera lämpliga än andra vad gäller lokalisering av en punktkälla för luftföroreningar.
Utsläppen av föroreningar som bidrar till regionala och globala föroreningseffekter
blir därför ointressanta att studera ur lokal synpunkt. Med andra ord, utsläppen gör i
stort sett lika stor skada överallt.

4.3 Lokal MKB för planering av energiproduktion

En slutsats av vårt arbete har varit att lokal MKB, som ska beskriva en enskild
anläggnings påverkan på miljön, endast bör ta upp de lokala miljöeffekterna, av
lukt, buller, damm, avfall, luft- och vattenutsläpp, landskapsbild mm. Utredningen
ska innehålla en rad olika alternativa platser och processer för att finna en bra
lokalisering och en väl utformad anläggning med minimal inverkan på miljön lokalt
kring anläggningen.

Den lokala MKB:n klarar dock inte att beskriva och värdera bidraget till de
regionala effekterna på ett bra sått. Utsläppen till luft av föroreningar som ger
upphov till regionala och globala effekter, svavel, kväve, kolväten, koldioxid m fl,
bör därför behandlas först i den nationella strategin och därefter fördelas nil
regionerna och sedan behandlas i den regionala MKB:n. Den lokala MKB:n bör
dock innefatta en form av miljödeklaration när det gäller den aktuella processens
prestanda i form av utsläpp per producerad MWh eller en mätetal som ger dess
prestanda i relation till absolut bästa teknik i dagens situation.

När det gäller lokalisering av enskilda anläggningar utgör tätorterna ett specialfall.
Här innebär de lokala utsläppen av föroreningar betydande bidrag till haltnivåer som
kan påverka människors hälsa och som har slagit ut moss- och lavfloran på
trädstammarna i de centrala delarna av alla större tätorter. Det finns idag ett
empiriskt underlag för att anta att olika typer av hälsoeffekter kan uppstå vid
haltnivåer som är lägre än riktvärdena (Forsberg m fl 1991). Det är dock inte
klarlagt vilken eller vilka föroreningar som orsakar besvären, men att trafiken i de
allra flesta fall är den dominerande källan torde stå utom allt tvivel, särskilt om man
ser till persondoser (många människor vistas ofta i trafiktäta områden - bl a de som
sitter i bilarna). Punktkällor, t ex energiproduktionsanläggningar, ger bidrag till
halterna av vissa av komponenterna, som under vissa meteorologiska betingelser
kan vara viktiga. Vid lokalisering av en punktkälla till en tätort måste
punktkällomas utsläpp på högre höjd ställas i relation till trafikemissioner i
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marknivå. I tätorterna är trafikutsläppens bidrag i de flesta fall kvantitativt
dominerande for haltema av luftföroreningar.

Lokalisering till landsbygd leder till mindre risker för hälsoeffekter, eftersom
haltbidragen där inte adderas till redan potentiellt hälsofarliga halter av föroreningar
från trafiken. I landsbygdsmiljö kan emellertid problemen med fysisk exploatering
bli större.

5. REGIONAL M K B SOM ETT FRAMTIDA VERKTYG FÖR
ENERGIPRODUKTION - SAMMANFATTNING

§ För arbetet med regional MKB är en av de direkta slutsatserna av vår metodtest att
en sektor inte kan betraktas för sig. Vid fastställande av kraven på en sektor måste
även hänsyn tas till att miljöproblem uppstår från en rad verksamheter; energi,
transporter, skogs- och lantbruk e t c . Varje sektor har idag sina egna utsläpp och

P) sina "egna" problem att arbeta med. Samtidigt gäller att problemen inte är "egna"
utan gemensamma. Detta innebär att även sammanvägningen av olika sektorers
behov och krav i framtiden är ytterst viktig om några miljömål ska kunna uppfyllas.
Denna sammanvägning mellan sektorer innebär också en konflikt som inte kan
hanteras tillräckligt effektivt idag.

Genom att a'heta med regional MKB för energiproduktion som enligt vår idé ska
beskriva miljöeffekterna av all energiproduktion i regionen, har vi funnit att motive '
för och behovet av lokal MKB förändras radikalt. Med lokal MKB menas då MKB
för specifika anläggningar, där man arbetar med olika lokaliseiingsalternativ och
även olika sätt att utforma en anläggning för att minimera dess inverkan på

. s närmiljön. För det första kommer en lokal M K B inte att behöva göras förrän i det
V<; ögonblick man genom en regional MKB bestämt sig för t.ex ett visst

energiproduktionssystem. För det andra kommer den lokala MKB:n att användas
£) enbart för att bestämma fysiskt var i en region t.ex ett kraftverk ska byggas och hm

processen/byggnaden ska utformas så att den lokala inverkan av buller, lukt, damm
samt på landskapsbild minimeras. För det tredje, om lokalisering ska ske till tätort
är inte minst hälsoaspekterna viktiga att behandla i en lokal MKB.

Till sist erhålls ett nytt, mer överblickbart bedömningsunderlag till varje ny
energiproduktionssatsning. Den systemanalys eller sammanvägning scm vi således
föreslår innebär att stora krav ställs på analyser av energibehov liksom analyser av
utsläppsbehov. Motsvarande krav kommer att gälla alla samhällets sektorer. För att
belysa detta har vår ursprungliga bild av arbetssättet (Figur 1) kompletterats med
Figur 3. Med tillgång till totala utsläppsramar och miljömål och en samordnad
planering finns möjligheter, till och med för en liten region, att fatta beslut om
vilken typ sv samhällsutveckling man vill ha.
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Figur 3 Reviderat arbetssätt för regional MKB. Det är inte möjligt att enbart
studera en selctors verksamhet utan att ta hänsyn till övriga sektorers
behov, utsläpp och miljöpåverkan.
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