
ALRUTZ' ADVOKATBYRÅ AB 

STOCKHOLM 

 

2020-10-20 

 

Länsstyrelsen Skåne 

Ink 2020 -10- 22 

 

 

   

'138'5 

 

Till Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöprövningsdelegationen 

Sökande: 

Ombud: 

Saken: 

Preem AB (publ.), 556072-6977 

Advokat Sofia Hedelius 

Alrutz' Advokatbyrå AB 

Kungsgatan 42, 111 35 Stockholm 

Tel: 08-679 73 65 

e-post: sofia.hedelius@alrutz.se 

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till 

befintlig och utökad verksamhet vid Preem AB:s depå 

i Helsingborg, Skåne län. 

Preem AB ansöker härmed om tillstånd enligt miljöbalken till fort-

satt och utökad verksamhet vid bolagets depå i Helsingborg, Skåne 

län, i enlighet med vad som framgår nedan och av bilagda 

handlingar. 

Ansökan avser fortsatt depåverksamhet innebärande en årlig lagring 

och hantering av högst 750 000 ton petroleumprodukter, oljor 

(inklusive avfallsklassade sådana), petrokemiska produkter och 

andra kemiska produkter, varav högst 300 000 ton får ha fossilt 

ursprung. Dessutom omfattar ansökan en årlig lagring och hantering 

av 20 000 ton etanol. 
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Aktuella verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen 

(2013:251) är 39.60 och 90.30 (tillståndsplikt B). 

I ansökan ingår bl.a. en teknisk beskrivning (Bilaga A), en 

miljökonsekvensbeskrivning (Bilaga B) och en uppdaterad säkerhets-

rapport (Bilaga C). 

1. Bakgrund 

Preem AB bedriver raffinaderiverksamhet i Göteborg och Lysekil, 

med drivmedelsdepåer på sex platser i Sverige, bl.a. i 

Helsingborg. 

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag och producerar närmare 

hälften av det drivmedel som förbrukas i Sverige. 

Som en följd av senare års fokus på klimatfrågor har en storskalig 

internationell omställning till förnybara energikällor påbörjats. 

Preem bedriver ett aktivt förändringsarbete och i dag är nästan 

20 procent av det drivmedel som Preem säljer i Sverige förnybart. 

Som ett led i detta arbete, och för att skyndsamt kunna bemöta en 

ökande efterfrågan av förnybara drivmedel och bränslen, behöver 

Preem utöka hanteringen av bio- och avfallsbaserade oljor vid depå 

Helsingborg. Nuvarande tillstånd begränsar en sådan hantering. 

2. Befintliga tillstånd och villkor 

Grundtillståndet för Preems depå i Helsingborg meddelades av 

miljöprövningsdelegationen den 29 juni 2006 (dnr 551-33765-03). 

Därutöver har villkor meddelats av Växjö tingsrätt, miljö-

domstolen, genom dom den 7 maj 2007, av miljöprövningsdelegationen 

den 24 maj 2012 och av mark- och miljödomstolen den 23 maj 2013. 

Tillståndet avser en årlig lagring och hantering av 500 000 ton 

petroleumprodukter, 7 300 ton etanol samt 150 ton andra kemiska 

produkter. 
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Vidare har miljöprövningsdelegationen genom beslut den 8 december 

2016 (dnr 551-15323-2016) meddelat Preem ändringstillstånd att 

årligen lagra och hantera 65 000 ton hydrerad vegetabilisk olja 

(HVO) och rapsmetylester (RME), att avräknas inom ramen för 

gällande tillstånd om 500 000 ton petroleumprodukter. 

Miljöprövningsdelegationen har i beslut den 13 juni 2019 (dnr 

551-9954-2019) beslutat om ändring av villkor 11. 

Miljöprövningsdelegationen har slutligen genom beslut den 20 maj 

2020 (dnr 551-39432-2019) meddelat Preem ändringstillstånd att 

årligen lagra och hantera 200 000 ton råtalldiesel (RID), att 

avräknas inom ramen för grundtillståndet om totalt 500 000 ton 

petroleumprodukter. 

En sammanställning av befintliga villkor bifogas som Bilaga D. 

3. Genomförda samråd m.m.  

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende befintlig och planerad 

verksamhet har genomförts. Framförda och inkomna synpunkter har 

beaktats när verksamheten har utformats och ansökan tagits fram. 

Samrådet, inklusive inkomna yttranden, redovisas närmare i 

miljökonsekvensbeskrivningen (Bilaga B, avsnitt 5). 

4. Lokalisering och planförhållanden  

4.1 Allmän orientering 

Preems depå i Helsingborg är belägen i Energihamnen, i den södra 

delen av Helsingborgs hamn. 

Preems depå är indelad i fyra delområden (Preem 1-4). Depån ligger 

på fastigheterna Planteringen 1:17 (Preem 2), Planteringen 1:21 

(Preem 3), Söder 1:3 (Preem 1) samt Söder 1:4 (Preem 4) (se 

Bilaga A, Figur 1). 
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Omgivande verksamheter utgörs i huvudsak av depå- och container-

verksamhet. Närmaste bostadsbebyggelse återfinns cirka 250 meter 

öster om Preems depå, i området Planteringen (se Bilaga B, 

Figur 1). 

4.2 Rådande planförhållanden 

Helsingborgs översiktsplan,  OP  2010, pekar ut större delen av 

hamnområdet för verksamhetsutveckling av industri, teknisk 

försörjning och hamnverksamhet. I fördjupad översiktsplan anges 

att funktioner av riksintresse för hamnverksamhet ska tillgodoses 

samt att expansion av hamnverksamheten ska ske genom konvertering 

av ytor inom befintligt hamnområde. På lång sikt kan utvidgning av 

hamnområdet eventuellt ske söderut. 

En ny översiktsplan håller på att tas fram för stora delar av 

Helsingborg, för perioden 2021-2050. Hamnområdet omfattas dock 

inte av arbetet och här kommer den fördjupade översiktsplanen 

fortsatt att gälla. 

Marken inom Energihamnen används för depåverksamhet, i enlighet 

med gällande detaljplan med tillhörande ändring (se Bilaga B, 

avsnitt 3.5). 

5. Befintlig verksamhet 

Befintlig verksamhet beskrivs utförligt i bifogad teknisk beskriv-

ning (Bilaga A). Sammanfattningsvis anförs där följande. 

5.1 Lagringskapacitet 

På de fyra depåområdena återfinns sammanlagt 34 cisterner ovan 

mark, varav 25 är i drift. Den totala lagringskapaciteten uppgår 

till 130 139 m3  (cirka 104 000 ton, baserat på de lagrade produk-

ternas relativa densitet). Av denna kapacitet avser 21 257 m3 

(cirka 16 000 ton) produkter tillhörande brandfarlighetsklass 1 

(flampunkt < 21°C enligt SRVFS 2005:10). Övrig lagringskapacitet 

avser produkter med flampunkt > 55°C (brandfarlighetsklass 3) och 
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produkter med flampunkt > 100°C (oklassade produkter/ej brand-

farlig vara). 

5.2 Invallningar 

Samtliga klass 1-cisterner är belägna inom betonginvallningar 

dimensionerade i enlighet med gällande lagstiftning. Övriga 

cisterner inom depån är försedda med låginvallningar som enligt 

villkor i gällande miljötillstånd ska rymma minst en volym 

motsvarande 15 minuters inpumpning från tankfartyg med maximalt 

tillåten pumpningshastighet. 

Från en ventilbrunn inom det invallade området avleds nederbörds-

vatten manuellt — efter okulär kontroll - till Helsingborgs hamns 

dagvattennät, och via detta till Öresund. Vid misstanke om 

förorening omhändertas vattnet med sugbil eller avleds via olje-

avskiljare till depåns lokala OFA-system. Ett eventuellt utsläpp 

från en cistern avrinner mot ventilbrunnen. Ventilbrunnen hålls 

stängd utom när avledning av nederbördsvatten sker. 

5.3 Överfyllnadslarm och överfyllnadsskydd 

Samtliga cisterner i drift är utrustade med nivåövervakningssystem 

programmerade med larm på hög respektive hög-hög nivå. Övervak-

ningssystemet visar aktuell lagringsvolym på övervakningsdatorer 

inne på depåkontoret. Det finns också möjlighet till fjärrövervak-

ning av nivåerna med dator. Det lägre högnivålarmet är placerat på 

en nivå över vilken det ryms en volym som motsvarar fyllning med 

högsta tillåtna pumpningshastighet från tankfartyg under 

15 minuter. Båda larmen har optisk signal på övervakningsdatorn 

samt optisk och akustisk signal utomhus. Den akustiska signalen 

når även kaj och depåkontor. 

Cisternerna är också utrustade med ett oberoende mekaniskt 

högnivålarm placerat ovanför nivåövervakningssystemets högre larm-

nivå. Detta larm har optisk och akustisk signal utomhus. Samtliga 

larm är kopplade till depåns beredskapstelefon och till vaktbolag. 
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Depåns additiv- och returtankar, till vilka lossning sker direkt 

från tankbilar, är försedda med överfyllnadsskydd som automatiskt 

stoppar inpumpningen vid hög nivå i cistern. 

Samtliga cisterner och tankar på depån är jordade för att skydda 

mot potentialskillnad. 

5.4 Lossning och lastning av tankfartyg 

Transporterna till depån sker med tankfartyg, tankbilar samt 

eventuellt med ISO-containers. Från depån sker transporterna med 

tankfartyg och tankbilar. 

Lossning till och från tankfartyg sker vid de två kajerna belägna 

intill Preems depå (se situationsplan i Bilaga A, underbilaga Al). 

Kajerna är utformade som spillskyddsplattor med avledning till en 

uppsamlingstank med volymen 15 m3, vilken töms av sugbil vid 

behov. Kajerna samt utrustning för lossning och lastning ägs och 

ansvaras för av Helsingborgs Hamn. 

Lossning och lastning av tankfartyg är omgärdade av strikta 

säkerhetsrestriktioner (se vidare Bilaga A, avsnitt 5.2). 

5.5 Överpumpning mellan cisterner 

Överpumpning mellan cisterner inom depån sker t.ex. inför 

rengöring och besiktning av en cistern eller flytt av produkt för 

att få plats i en cistern med tillförsel. 

För operationen överpumpning finns rutiner, säkerhetsföreskrifter 

och driftkort. Under operationen sker regelbunden kommunikation 

mellan inblandad personal. Överpumpningen dokumenteras skriftligt 

enligt särskilda rutiner. 
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5.6 Lossning/lastning av tankbilar och ISO-containers 

Utlastning till tankbilar sker på depåns bilutlastningsplats. 

Denna består av tre enkelsidiga lastöar placerade på en tät yta av 

betong (31 x 34 m), med lutning mot brunnar anslutna till depåns 

OFA-system. Platsen är försedd med tak. 

Lastöarna är utrustade med lastarmar med slangar och droppfri 

koppling samt med elektroniskt överfyllnadsskydd med 10-polig 

kontakt. Samtliga tankbilar är utrustade med dubbelt över-

fyllnadsskydd i form av termistorer i varje fack som ansluts via 

den 10-poliga kontakten. Aktiverade överfyllnadsskydd stänger i 

första hand tankbilens fackventil och i andra hand lastöns 

utlastningsventil. 

För att kunna lasta måste även gasreturslangen anslutas från tank-

bilen till lastön. Vid överfyllning aktiveras en nivåindikator i 

gasåterföringsledningen som nödstoppar hela depån. 

Lastslangar, gasreturslang och 10-polig kontakt är anslutna till 

ett trafikljus som visar rött så länge tankbilen är ansluten, 

först när all utrustning är återplacerad visas grönt och 

chauffören kan lämna lastön. 

Lastöarna är utrustade med ensam-arbetslarm som aktiveras om 

föraren inte aktivt manövrerar något inom en viss tid alternativt 

avslutar lastningen. Om tidsgränsen överskridits aktiveras ett 

larm som larmar på depån och larmar vaktbolag. 

Bilutlastningsplatsen är kameraövervakad. 

5.7 Gasåtervinning (VRU) 

Samtliga lastande tankbilar måste anslutas till depåns gasåter-

vinningsanläggning, VRU  (Vapour Recovery Unit),  av fabrikat Cool 

Sorption.  Anslutningen är en förutsättning för lastning oavsett 

produkt. 
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När produkt pumpas in i fordonstankarna leds tankarnas luft- och 

kolväteblandning till VRU:n via en gasåterföringsledning. Kolväten 

adsorberas i kolfilter och renad luft släpps ut till omgivningen. 

Från kolfiltret sugs kolväte med vakuumpumpar till efterföljande 

kondensering med ren bensin varefter den pumpas till bensin-

cistern. VRU:n har två kolbäddar som arbetar växelvis. Medan den 

ena tar emot gas renas den andra och tvärtom. 

5.8 Hantering av additiv 

I anslutning till hanteringen av bränsle och drivmedel vid depån 

förekommer viss kemikaliehantering. Petrokemiska produkter utgörs 

av additiv till de hanterade petroleumprodukterna. Dessa additiv 

är exempelvis tillsatser för sänkning av stelningspunkt, hämmande 

av sotbildning, rengöring eller smörjning. Även märkämne för 

färgning av produkter hanteras. Andra kemiska produkter som kan 

vara aktuella för lagring och hantering är exempelvis nafta av 

förnybart ursprung. 

Någon denaturering sker inte på depån vid nuvarande verksamhet. 

5.9 Brandskydd 

Bilutlastningsplatsen är utrustad med en sprinkleranläggning för 

skumbeläggning samt flam- och gasdetektorer. Vid aktiverat brand-

larm nödstoppas bilutlastningsplatsen och skumsprinkleranlägg-

ningen startar automatiskt. Vid aktiverat gaslarm nödstoppas 

anläggningen och depåns beredskap larmas via SMS. Det finns också 

möjlighet att starta skumsprinkleranläggningen manuellt. 

På bilutlastningsplatsen finns handbrandsläckare och  adsorptions-

medel med redskap tillgängligt. 

Lossning av tankbilar och ISO-containers av additiv och oljor, 

sker på platser avsedda för ändamålet och direkt till tank. 

Hanteringen sker på en hårdgjord yta som kan fånga upp eventuellt 

spill. Vid lossning av bilar finns alltid depåpersonal på plats. 
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Tankarna som produkterna lossas till är för additiv försedda med 

överfyllnadsskydd som vid aktivering stoppar lossningen. Lossning 

av oljor sker till samma cisterner som fartyg lossar till och 

samma säkerhetsutrustning är aktiv. 

5.10 Produktledningar 

Produktledningar mellan kajer och depåområden (gränsventil) ägs 

och ansvaras för av Helsingborgs Hamn. Även produktledningar 

mellan depåområdena ägs och ansvaras för av hamnen.  Preen  ansvarar 

för produktledningarna inom depåområdena samt för rörledningar/ 

distributionsledningar från depåområdena till bilutlastning. 

Depåns produktledningar är förlagda ovan mark med undantag för 

distributionsledningarna från depåområden till bilutlastning, 

vilka delvis ligger i en inspekterbar kulvert under Oljehamns-

leden. 

5.11 Vatten och avlopp 

Inom depån finns avloppssystem för avledning av oljeförorenat 

avloppsvatten (OFA), dagvatten samt sanitärt spillvatten (se 

vidare Bilaga A, avsnitt 5.6). 

5.12 Avfallshantering 

Oljehaltigt avfall (olje- och vattenblandningar) uppkommer främst 

vid rengöring av cisterner och brunnar. Sådant avfall omhändertas 

och bortforslas direkt av sugbil. Även eventuella andra produkt-

eller kemikalierester forslas vanligen bort från depån omgående, 

med sugbil eller i mindre behållare. Förorenat adsorptionsmedel 

och övriga avfallstyper som klassificeras som farligt avfall 

samlas separat på fat placerade i miljöskåp på bilutlastnings-

platsen på depåområde Preem 1. 

Produktrester och förorenat emballage m.m. hanteras som farligt 

avfall i enlighet med avfallsförordningen (2020:614), i likhet med 

avfall från motsvarande typer av fossila produkter. 
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Allt farligt avfall transporteras och omhändertas av auktoriserade 

transportörer och avfallsbolag. 

Produktrester  (slops)  från tankbilar som inte har kunnat lossa all 

produkt hos kund överpumpas till depåns returanläggning belägen 

intill bilutlastningsplatsen. Produktresterna blandas sedan med 

godkänd produkt. 

5.13 Energiförbrukning 

Elenergi åtgår för drift av pumpar och gasåtervinningsanläggning, 

omrörare i cisterner, belysning, lokaluppvärmning samt ventilation 

inom depån. Under år 2019 förbrukades knappt 560 MWh. 

Flera av de oljor som avses lagras vid depån behöver varmhållas. 

För detta ändamål kommer fjärrvärme att nyttjas. Den cistern som i 

nuvarande verksamhet nyttjas för lagring av råtalldiesel (RTD) har 

utrustats med en omrörare. Omrörare kan komma att installeras även 

i andra cisterner som ska lagra bio- eller avfallsbaserade oljor. 

Den utökade årliga omsättningen vid depån kommer att öka förbruk-

ningen av elenergi för drift av pumpar. Framtida maximal fjärr-

värmeförbrukning för varmhållning av oljor beräknas till cirka 

4 800 MWh per år. För omrörning av varmhållna oljor beräknas 

energiförbrukningen uppgå till maximalt cirka 970 MWh per år. 

5.14 Buller 

Depåverksamheten genererar en begränsad bullerpåverkan på omgiv-

ningen och då främst av pumpar och gasåtervinningsanläggning i 

drift vid utlastning. I övrigt alstras buller främst från tank-

fartyg i farled och vid kaj, men även från tankbilstrafiken inom 

och till/från hamnområdet. Den bulleralstrande verksamheten i och 

kring depån pågår intermittent dygnet runt, året runt. 

Inga klagomål på störande buller från verksamheten har framförts. 
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5.15 Förorenade områden 

Inom depåområdet återfinns förorenade områden (se Bilaga B, 

avsnitt 3.8). Undersökningar har genomförts och avhjälpande-

åtgärder påbörjats respektive genomförts. Befintliga föroreningar 

utgörs av kolväten från petroleumprodukter och i viss mån 

metaller. Metallerna bedöms härröra främst från de fyllnadsmassor 

som användes när energihamnsområdet anlades. Det har vid under-

sökningar och schaktningar påträffats skrot, rivningsavfall m.m. i 

marken. Petroleumföroreningarna är orsakade av tidigare spill. 

Den ansökta verksamheten bedöms inte påverka befintliga 

föroreningar i mark och grundvatten, särskilt eftersom inga större 

om- eller tillbyggnader eller andra större ändringar planeras som 

påverkar markanvändningen. Om det blir aktuellt med grävarbete 

kommer Preems rutin för schaktning att följas. 

6. Planerade förändringar 

Planerade förändringar beskrivs i bifogad teknisk beskrivning 

(Bilaga A, avsnitt 5 och 6). Sammanfattningsvis anförs där 

följande. 

Ansökan avser tillstånd till att, utöver dagens tillståndsgivna 

produkter och råvaror (bensin, gasolja, etanol, RME, HVO, RID, 

isomerat, alkylat, additiv och förbrukningskemikalier), få lagra 

och hantera bio- och avfallsbaserade oljor, inklusive sådana som 

klassas som avfall. 

Exempel på tillkommande lagring är: 

• FAME-bränslen  (fettsyrametylestrar); t.ex. RME (rapsmetyl-

ester,  lagras redan idag),  SME (Soybean Methyl Ester), TME 

(Tallow Methyl Ester)  och  UCOME (Used Cooking Oil Methyl 

Ester). 

• Skogsråvaror (restprodukter från sågverk, pappersbruk och 

massabruk); Kan innefattas av men begränsas inte till TOFA 
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(Tall Oil Fatty Acids), RTD (råtalldiesel,  lagras redan 

idag),  lignin, biozin  och  talloljepitch (TOP). 

• Vegetabiliska oljor (flytande fetter som framställs ur 

växtdelar samt avfall och restprodukter från livsmedels-

industrin); Kan innefattas av men begränsas inte till 

raps-, soja- och majsolja samt andra vegetabiliska fetter 

från olika typer fröer, nötter och växter med hög fetthalt. 

Ett exempel på avfall från livsmedelsindustrin är  Used 

Cooking Oil  (UCO). 

• Animaliskt utsmält fett (restprodukter från matindustrins 

köttförädling). 

• Pyrolysolja (framställs genom pyrolys av t.ex. plast-

avfall). 

Flygfotogen och tjock eldningsolja ingår inte i den ansökta verk-

samheten. 

Efter hand som behovet av cisterner för de nya oljorna ökar, 

kommer fler cisterner att anpassas för de nya produkterna. 

Flera av oljorna behöver varmhållas för att bibehålla önskad 

kvalitet. Dessa måste därför lagras i isolerade cisterner försedda 

med utrustning för värmning. Icke isolerade cisterner vid depån 

kommer att förses med isolering och anordningar för värmning med 

fjärrvärme och omrörning, allt eftersom de tas i bruk för denna 

lagring. 

Några av oljorna innehåller syre varför cisterner för lagring av 

dessa kommer att förses med invändigt korrosionsskydd. Några 

cisterner kommer också att utrustas med flytande tak för att mini-

mera korrosionsrisken. De flytande taken leder även till minskad 

värmeförlust och minskad luktspridning från cisternerna. 
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Om behov uppstår planerar Preem även att anlägga en separat 

lossningsplats för tankbilar och ISO-containers som levererar 

oljor. Lossningsplatsen planeras i så fall till en hårdgjord yta 

för uppsamling av eventuellt spill. Eftersom lossningen då sker 

till samma cisterner som fartyg lossar till, kommer samma 

säkerhetssystem att vara aktivt. 

För det fall tillståndet utnyttjas i fråga om lagring och hante-

ring av etanol, kommer etanolen att denatureras vid anläggningen. 

Det är bolagets uppfattning att denatureringen inte innebär någon 

tillverkningsprocess, och att den därför inte aktualiserar en 

separat verksamhetskod (jfr. bestämmelsen i 12 kap. 45 § miljö-

prövningsförordningen (2013:251)). 

7. Förslag till villkor 

Följande villkor föreslås. 

1. Om inte annat framgår av övriga villkor eller föreskrifter 

ska verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med vad 

bolaget angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt 

uppgivit eller åtagit sig i ärendet. 

2. Oljehaltigt avloppsvatten ska ledas till Helsingborgs hamns 

system för oljeförorenat vatten (OFA) via oljeavskiljare 

alternativt omhändertas som avfall. Oljeavskiljare som 

ansluter till hamnens system ska vara försedda med nivå-

givare för automatisk ventilstängning till OFA-systemet. 

3. Vatten som innehåller ämnen vilka inte är gravimetriskt 

separerbara, får inte avledas till OFA-systemet, utan ska 

omhändertas som avfall. 

4. Dagvatten från ytor som inte belastats med oljeföroreningar 

får inte vara kopplade till OFA-systemet. 

Page 13 of 372



ALRUTZ' ADVOKATBYRÅ AB 14 

STOCKHOLM 

5. Samtliga ledningar ska vara förlagda ovan mark. Ledningar 

för depåprodukt får i undantagsfall och först efter 

godkännande av tillsynsmyndigheten, förekomma i kulvertar 

där ledningarna är inspekterbara. 

6. Samtliga utlastningsplatser ska vara försedda med tre 

säkerhetsskydd, nederbördsskydd och för de aktuella ämnena 

ogenomsläpplig bottenplatta. 

7. Samtliga inlastningsplatser ska vara försedda med för de 

aktuella ämnena ogenomsläpplig bottenplatta. 

8. Pumpar, dräneringsraketer och cisternventiler ska vara 

placerade inom för de aktuella ämnena ogenomsläpplig 

invallad yta. 

9. Cisterner som rymmer mer än 100 kubikmeter ska ha ett 

automatiskt nivåövervakningssystem och minst tre larm-

nivåer. 

10. Cisterner som rymmer upp till 100 kubikmeter ska ha ett 

överfyllnadsskydd som vid aktivering automatiskt stänger 

inpumpningsventilen. Överfyllnadsskydden ska vara försedda 

med larmsignal. Larmen ska stå i direkt kontakt med 

inlastningsplatsen. 

11. Cisterner och ledningar ska hållas i så bra skick att 

cistern- eller ledningsbrott inte inträffar. Hela anlägg-

ningen ska regelbundet läcksökas och täthetskontrolleras. 

12. Invallningar för klass 1-cisterner ska vara ogenomsläppliga 

för de aktuella ämnena och minst rymma den största tankens 

volym plus tio procent av övriga tankars volym. Tunna 

produkter med brandklass 2 och 3 får enbart lagras i 

cisterner som förses med sekundära skydd som säkerställer 

samma skyddsnivå som 15-minutersinvallning (dvs. 
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motsvarande 15 minuters pumpning med maximalt tillåten 

pumpningshastighet från fartyg). 

13. De cisterner som används för lagring av petroleumprodukter 

med ångtryck överstigande 27,6 kPa vid temperaturen 

20 grader Celsius, ska vara försedda med flytande tak och 

dubbeltätning eller kopplade till en gasåter-

 

vinningsanläggning via en tryck/vacuumventil. 

14. Utlastning av bensin till tankbilar ska ske med fordonen 

kopplade till gasåtervinningsanläggning. 

15. Utsläppet av flyktiga organiska ämnen (VOC) från gas-

återvinningsanläggningen får som timmedelvärde inte över-

skrida 10 g/m3. 

16. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att 

spill och läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgiv-

ningen. Förvaring som inte omfattas av villkor 12 ska ske 

på yta som är ogenomsläpplig för de aktuella ämnena, för-

sedd med invallning eller annan konstruktion till skydd mot 

utsläpp samt i övrigt utformad så att regnvatten inte 

ansamlas. Uppsamlingsvolymen inom respektive yta ska minst 

motsvara den största behållarens volym plus tio procent av 

övriga behållares volym. Inom fastigheten får samtidigt 

lagras högst 5 ton farligt avfall. 

17. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre 

ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 50 dB(A) under 

vardagar dagtid (kl. 07-18), 40 dB(A) nattetid (kl. 22-07) 

och 45 dB(A) under övrig tid. Nattetid får momentanvärden 

uppgå till max 50 dB(A). 

18. Bolaget ska i god tid, dock senast sex månader före ned-

läggning av hela eller delar av verksamheten, inge en av-

vecklingsplan till tillsynsmyndigheten. 
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19. Avfall av olika slag ska samlas upp och förvaras var för 

sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidare-

behandlingen. Avfallet ska i största möjliga utsträckning 

förberedas för återanvändning, återanvändas eller åter-

vinnas. 

20. Om luktolägenhet uppstår på grund av hanteringen av bio-

eller avfallsbaserade produkter ska åtgärder omgående 

vidtas så att olägenheten upphör. 

21. Ett förslag till kontrollprogram för verksamheten ska tas 

fram och ges in till tillsynsmyndigheten i god tid innan 

tillståndet tas i anspråk. 

Preem föreslår en delegation till tillsynsmyndigheten med stöd av 

19 kap. 5 § 8 jämfört med 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken: 

• Godkännande av lagring och hantering av nya typer av bio-

eller avfallsbaserade oljor samt de ytterligare villkor som 

är motiverade vid sådan ändring av verksamheten. 

Följande utredningsvillkor, under en prövotid om två år från det 

att tillståndet har tagits i anspråk, föreslås: 

Ul. Preem ska utreda vilka ämnen som ska mätas i dagvatten som 

avleds till recipient, för att detektera utsläpp av de produkter 

och råvaror som hanteras på depån. Begränsningsvärden som föreslås 

ska avse halter av ämnen och parametrar som aktualiseras av utred-

ningen. 

U2. Preem ska utreda hur utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) 

till luft från depån ska beräknas. Begränsningsvärde som föreslås 

ska avse det totala utsläppet av VOC till luft från cisterner och 

gasåtervinningsanläggning per år. 
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U3. Preem ska utreda möjligheten att installera larm för sjunkande 

produktnivå i cisterner som rymmer mer än 100 kubikmeter. Larmet 

ska fungera tillförlitligt både under lagring och utlastning av 

produkt från cistern. 

Följande provisoriska villkor föreslås gälla under utrednings-

tiden: 

Pl. Halterna av olja i dagvatten, som uppkommer inom verksamheten 

och avleds till recipient, får som riktvärde' inte överstiga 5 mg 

per liter mätt som oljeindex, och inte överstiga 1 mg per liter 

mätt som totalt extraherbara aromatiska ämnen. Dagvattnet får inte 

innehålla påvisbara mängder av andra ämnen eller produkter som 

hanteras inom depån. Avstängningsmöjligheter ska finnas för 

dagvatten från depån mot det gemensamma dagvattennätet. 

P2. Det totala utsläppet av flyktiga organiska ämnen (VOC) till 

luft från cisterner och gasåtervinningsanläggningar för produkter 

av brandfarlighetsklass 1 får som riktvärde' inte överstiga 

8 900 kilo per år, beräknat enligt Concawe E-PRTR Toolkit Version 

6.1 eller motsvarande. 

8. Miljökonsekvenser 

En miljökonsekvensbeskrivning bifogas ansökan (Bilaga B). Samman-

fattningsvis anförs där följande. 

8.1 Nollalternativet 

Vid nollalternativet, motsvarande att tillstånd för ansökt verk-

samhet inte medges, kommer produktsortimentet att vara detsamma 

som i nuvarande verksamhet. Detta alternativ begränsar depåns 

möjligheter att anpassa sig till utveckling och krav på marknaden. 

1-2 
Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför en skyldighet för 

tillståndshavaren att vidta åtgärder så att värdet hålls. 
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8.2 Bedömningsgrunder 

Tillämpliga bedömningsgrunder framgår av Bilaga B, avsnitt 6. 

Bl.a. anges att delar av Helsingborgs hamn, med områden för 

container- och annan godstransport, utgör riksintresse för hamn. 

Vidare anges att det inom Helsingborgs stad finns hela 19 natur-

reservat, varav tio är beslutade av länsstyrelsen och resterande 

nio är kommunala, samt två vattenskyddsområden. 

Miljökvalitetsnormer för luft, ytvatten, grundvatten samt 

omgivningsbuller återges, miljömålen på nationell, regional samt 

lokal nivå beskrivs, och förutsedd klimatförändring redovisas. 

8.3 Bedömda miljöeffekter av verksamheten 

8.3.1 Utsläpp till luft 

Depåverksamheten genererar emissioner till luft. Förbränning av 

bränsle vid transporter medför emissioner av växthusgaser (främst 

koldioxid), svavel- och kväveoxider, lättflyktiga kolväten (VOC) 

samt sotpartiklar. 

Vid såväl lagring som hantering emitteras VOC, framförallt från 

hanteringen av bensin. Hanteringen av klass 3-produkter genererar 

små emissioner p.g.a. produkternas låga ångtryck. Klass 1-

 

produkter (bensin och etanol) med högre ångtryck orsakar större 

emissioner från lagring och hantering. 

Utsläppen kommer i den ansökta verksamheten att stå i proportion 

till hanteringen. Det medför att om depån hanterar mindre volymer 

klass 1-produkt än uppskattat blir utsläppen lägre. En successivt 

ökande hantering av bio- och avfallsbaserade oljor förväntas inte 

öka emissionerna av VOC från depån i någon betydande utsträckning. 

Detta beror på att oljorna, undantaget pyrolysolja, inte inne-

håller VOC och därmed har låga ångtryck. 
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Samtliga klass 1-cisterner är utrustade med inre flytande tak med 

dubbeltätningar och fasta yttre tak. Returtankens avluftnings-

ledning är ansluten till depåns gasåtervinningsanläggning. Dessa 

installationer minimerar emissioner av VOC till luft vid in- och 

utpumpning samt vid lagring. Cisternerna är målade med en färg som 

har en värmereflexionskoefficient på minst 70 %. Cisterner och 

tankar för lagring av produkter med flampunkt > 55°C har fasta 

yttre tak och är atmosfäriskt avluftade via avluftningsledningar 

på taken. 

Samtliga lastande tankbilar ansluts till depåns VRU. Återvunnen 

bensin återpumpas till någon av depåns bensincisterner. VRU-

anläggningen har kapacitet för att kunna ta hand om den nu ansökta 

hanteringen. Om VRU:n inte fungerar stoppas bilutlastningen auto-

matiskt och utlastning kan ej ske förrän gasåtervinnings-

anläggningen är i drift igen. 

Nu gällande tillståndsvillkor innehåller ett riktvärde om 

7 500 kilo per år avseende utsläpp till luft av VOC från cisterner 

och VRU beräknat enligt en angiven beräkningsmetod från den 

internationella branschorganisationen Concawe. Metoden E-PRTR 

Toolkit och dess underliggande data har successivt uppdaterats av 

Concawe. Inom Svenska Petroleum och Biodrivmedelsinstitutet (SPBI) 

pågår diskussion om beräkningsmetoder. Detta med anledning av att 

medlemsföretagen i viss utsträckning använder olika verktyg. Alla 

SPBI:s medlemsföretag är inte medlemmar i Concawe. Dessa företag 

har därmed inte tillgång till E-PRTR Toolkit på samma sätt som 

t.ex. Preem har. Det finns även kompabilitetsproblem för vissa av 

verktygen i nyare Windowssystem. Målsättningen i SPBI är att finna 

en samsyn mellan medlemsföretagen om beräkningsmetodik och 

programvara. Preem avser att medverka i det arbetet. Preem bedömer 

därför att detta bör utredas under en prövotid. Sådan prövotid 

föreslås ovan i avsnitt 7. 

Vissa av de oljor som avses hanteras vid depån kan eventuellt ge 

upphov till lukt. Oljorna (undantaget pyrolysolja) innehåller dock 

inte några lättflyktiga komponenter, vilket gör att eventuella 

luktstörningar bör bli begränsade. 
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8.3.2 Utsläpp till vatten 

Nu gällande riktvärden för oljeindex respektive totalt extraher-

bara aromater har under perioden 2015-2019 underskridits med god 

marginal. Förekomsten av utsläpp på depån till dagvattensystemet 

är således ringa, något som indikerar att Preems förebyggande 

åtgärder och rutiner har avsedd effekt. 

En successivt ökande hantering av bio- och avfallsbaserade oljor 

förväntas inte ändra frekvens för eller mängd utsläpp till vatten 

från depån. Oljorna kommer att hanteras på likartat sätt som 

petroleumprodukterna och med samma försiktighetsåtgärder. 

Emellertid finns ett behov av att utreda vilka analysmetoder och 

begränsningsvärden som bör tillämpas för att säkerställa att även 

eventuella utsläpp av bio- eller avfallsbaserade oljor detekteras 

i depåns dagvatten. Hanteringen av sådana oljor är i nuvarande 

verksamhet begränsad. Preem finner därför att lämpliga analys-

metoder och begränsningsvärden utreds under en prövotid som 

sträcker sig över en period då hanteringen av bio- eller avfalls-

baserade oljor har blivit mer omfattande än dagens hantering. 

Sådan prövotid föreslås ovan i avsnitt 7. 

Två ämnen (naftalen och bensen) som är listade som prioriterade 

ämnen i ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) förekommer i några 

(petro)kemiska produkter som hanteras på depån. Ämnena ingår som 

föroreningar i de lösningsmedel som används i produkterna och är 

därför svåra att fasa ut. 

Lagring av färgämne och additiv sker i cisterner med invallning. 

Hanteringen sker i slutna system och vid normal drift sker därmed 

inga utsläpp till vatten. Risk för kontaminering av mark och 

vatten föreligger endast om det skulle uppstå ett läckage. 
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8.3.3 Hantering av avfall 

Typerna av avfall blir likartade vid den ansökta verksamheten som 

I nuläget med undantag för att rester av ytterligare oljor, 

emballage m.m. kan tillkomma. 

Den mängd farligt avfall som uppkommer vid depån varierar från år 

till år. Variationen beror på olika behov av rengöring av 

cisterner t.ex. till följd av produktbyte eller cisternunderhåll. 

Det finns heller ingen korrelation mellan totalt hanterade 

produktmängder under ett år och uppkomna avfallsmängder. 

När det gäller icke-farligt avfall är detta mera likartat mellan 

åren, med undantag för om t.ex. byggnadsarbete utförs. Det icke-

farliga avfallet bedöms inte påverkas av den ansökta verksamheten. 

8.3.4 Energianvändning 

Som energikällor på depån nyttjas elenergi för drift av pumpar, 

gasåtervinningsanläggning (VRU), belysning, lokaluppvärmning, 

ventilation m.m. samt fjärrvärme för varmhållning av cisterner vid 

inlagring av produkter och råvaror som kräver värme. Tidigare 

fanns oljepannor för uppvärmning av cisterner, men dessa togs ur 

drift 2014. 

Preem har under 2011 genomfört energikartläggningar på samtliga 

depåer. Därefter har flera energibesparande åtgärder gjorts dels 

utifrån förslag i kartläggningarna och dels av andra skäl (se 

vidare i Bilaga B, avsnitt 7.5). 

8.3.5 Vattenanvändning 

Vatten används vid rengöring av cisterner och annan utrustning 

samt i personal- och sanitetsutrymmen. Under år 2019 förbrukades 

789 m' vatten. Den utökade hanteringen vid depån förväntas inte 

påverka vattenanvändningen i någon betydande utsträckning. 
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8.3.6 Buller 

I Energihamnen genereras buller främst från verksamhetsutövarnas 

tankfartyg i farled och vid kaj samt från bilar vid och inom hamn-

området. 

Preems depåverksamhet ger upphov till buller vid lossning och 

lastning av tankfartyg och bilar, från VRU, pumpar och arbeten på 

depån. Lossning och lastning sker dygnet runt året om. Ljud från 

VRU:n är mera intermittent då det påverkas av förekomst av 

lastande tankbilar. Underhållsarbeten och liknande arbeten på 

depån sker främst på vardagar under dagtid. Vid underhåll av 

cisterner kan invändig blästring utföras, vilket medför en till-

fällig ökning av ljudnivån. Även detta arbete sker främst på 

dagtid vardagar. 

Den planerade verksamheten medför en betydande ökning av antalet 

tankfartygsanlöp jämfört med både nuvarande verksamhet och noll-

alternativet vid fullt utnyttjande av den ansökta hanteringen. 

Därmed blir förekomsten av ljud från fartyg vid depån mer 

frekvent, men ljudnivån från det enskilda fartyget bedöms vara 

desamma som vid nuvarande verksamhet. Trots ökningen av tankfartyg 

kommer Preem fortfarande att stå för mindre än 1 % av den totala 

fartygstrafiken i Helsingborgs hamn och farled. 

När det gäller lastbilstrafik medför den ansökta verksamheten en 

begränsad ökning jämfört med dagens nivå och ytterligare buller-

påverkan av omgivningen bedöms inte bli betydande. I takt med att 

depån ställs om från dagens verksamhet med frekvent utlastning 

till tankbil till att bli en  feedstock-terminal, kommer buller 

från VRU:n att minska i omfattning på grund av ett minskat behov 

av gasåtervinning. 

8.3.7 Indirekta miljöeffekter 

Indirekta miljöeffekter av depåverksamheten, såsom utsläpp till 

luft från transporter samt utsläpp till luft med anledning av 

fjärrvärme beskrivs i Bilaga B, avsnitt 7.8. 
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8.3.8 Risken för olyckor 

Genomförd riskutredning har visat att sannolikheten för skade-

händelser som bedömts utgöra eller bedömts kunna utvecklas till en 

allvarlig kemikalieolycka, är mycket liten. De potentiella skade-

händelserna är mycket stort utsläpp av petroleumprodukt på 

cisternområde och stort utsläpp av petroleumprodukt i rörlednings-

gata eller vid kaj, vilket når omgivande mark, grundvatten 

och/eller hamnbassängen. Även brand inom depåområdet, t.ex. brand 

i cistern eller explosion vid cisternområde för klass 1-produkt 

och vid bilutlastningsplats, kan ge upphov till en allvarlig 

kemikalieolycka. 

Utsläpp av produkt på icke hårdgjord markyta infiltrerar marken 

och riskerar att nå grundvattnet. Spridning till vattenrecipienten 

kan ske via ytavrinning, både på hårdgjorda och icke hårdgjorda 

ytor, samt via avloppssystem och grundvattenyta. Hur stor utbred-

ning ett utsläpp får på eller i mark beror dels av utsläppets 

storlek, dels av produktens och markens beskaffenhet. I vatten är 

spridningsförloppet beroende av densitet, viskositet och 

ytspänning hos produkten samt rådande väderleksförhållanden. 

Förloppet vid alla utsläppscenarier är också beroende av möjlighet 

till insats med begränsning av själva utsläppet genom åtgärder vid 

källan samt spridningsbegränsning och sanering. 

Risken för olyckor och riskreducerande åtgärder beskrivs i 

Bilaga B, avsnitt 4.10 och 7.9. Eftersom hantering av petroleum-

produkter successivt kommer att bytas ut mot biobaserade oljor 

bedöms den totala riskbilden vid depån och dess omgivning påverkas 

i positiv riktning över tid. Risken för uppkomst av brand bedöms 

minska liksom påverkan på miljön och människors hälsa vid ett 

eventuellt utsläpp. 

Depån har system som kan registrera och larma för sjunkande 

produktnivåer, men det har hittills varit svårt att få systemet 

att fungera väl och vara tillförlitligt även i samband med utlast-

ning av produkt från cisternen. Preem bedömer därför att detta bör 

Page 23 of 372



ALRUTZ' ADVOKATBYRÅ AB 24 

STOCKHOLM 

utredas under en prövotid. Sådan prövotid föreslås ovan i 

avsnitt 7. 

8.4 Bedömda miljökonsekvenser 

8.4.1 Påverkan på skyddsintressen 

Påverkan på skyddsintressen (riksintressen och skyddsvärda 

områden) omkring Helsingborgs Energihamn till följd av Preems 

verksamhet, bedöms i huvudsak knytas till en eventuell olycka med 

oljeutsläpp till vattenrecipienten som följd. 

Petroleumprodukter samt bio- och avfallsbaserade oljor har mycket 

låg löslighet i vatten. Denna egenskap tillsammans med god 

adsorptionsförmåga medför att ett utsläpp till mark eller grund-

vatten förväntas spridas mycket långsamt. Om ett utsläpp skulle 

ske till ytvatten, antingen direkt eller via mark eller grund-

vatten, flyter produkten på vattenytan och bildar en hinna. Denna 

hinna kan fysiskt skada vattenlevande organismer och vid ett stort 

utsläpp riskerar även syreomsättningen i vattnet att påverkas. 

Vidare kan t.ex. sjöfåglar skadas genom nedsmutsning av fjäder-

dräkten om de kommer i kontakt med utsläppet. Beroende på 

utsläppets storlek, vind och strömmar kan utsläppet spridas ut i 

Öresund eller längs kusten. Når oljan stränder och öar, kan dessa 

kontamineras med risk för effekter på flora och fauna. 

Den främsta skillnaden mellan här aktuella bio- eller avfalls-

baserade oljor och petroleumprodukter, med avseende på påverkan av 

skyddsvärda områden, är att oljorna är lätt biologiskt nedbrytbara 

och varken innehåller svårnedbrytbara, bioackumulerande eller 

toxiska ämnen. De är inte heller klassificerade som mutagena, 

cancerogena eller reproduktionstoxiska. Detta medför att 

konsekvenserna för miljön blir mindre och mer kortvariga vid ett 

utsläpp av sådana oljor jämfört med petroleumprodukter. 

Mot bakgrund av ovanstående görs den sammanlagda bedömningen att 

den totala risken för allvarliga konsekvenser till följd av 

utsläpp till ytvatten, med möjlig påverkan på skyddsintressen som 
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följd, kommer att minska i den ansökta verksamheten i takt med att 

depån ställs om till att främst hantera bio- och avfallsbaserade 

oljor. 

8.4.2 Påverkan på miljökvalitetsnormer 

Vid fullt utnyttjande av den ansökta verksamheten kommer utsläpp 

till luft från främst transporterna till och från depån att öka. 

Med hänsyn tagen till de åtgärder Preem och anlitade rederier och 

åkerier kontinuerligt vidtar för att begränsa utsläppen, bedömer 

bolaget att utsläppen inte äventyrar Helsingborgs uppfyllande av 

miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, svaveldioxid, ozon och 

partiklar (PM10). 

I förlängningen bidrar den ansökta verksamheten till en mycket 

viktig förbättring avseende påverkan på luftkvaliteten och 

hushållning med naturresurser, eftersom de bio- och avfalls-

baserade oljorna i nästa steg kommer att nyttjas för produktion av 

drivmedel. Lagring av oljor i Helsingborg istället för vid anlägg-

ningar placerade längre från raffinaderierna i Göteborg och 

Lysekil, minimerar luftföroreningar härrörande från transport av 

råvaran sett till hela transportledet. 

Vad gäller utsläpp till ytvatten ger vare sig den nuvarande 

verksamheten, nollalternativet eller den ansökta verksamheten 

upphov till utsläpp av näringsämnen. Inte heller förekommer 

exempelvis bromerade difenyletrar (PBDE), kvicksilver eller 

tributyltenn i depåns verksamhet. Detta är ämnen där vatten-

förekomsten inte uppnår en god kemisk ytvattenstatus. Vatten-

förekomsten når inte heller god kemisk status för antracen. 

Vid normal drift omhändertas vatten som kan innehålla oljekolväten 

eller andra föroreningar från lagrade och hanterade produkter och 

råvaror i depåns och hamnens OFA-system. Det finns emellertid 

oljekolväten och metaller i mark och grundvatten inom delar av 

depån från tidigare spill. Låga halter av antracen har påträffats 

i vissa provpunkter vid de miljötekniska markundersökningarna 
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inför byggnationen av invallningar. Läckage av antracen till 

recipienten bedöms dock vara av mycket liten omfattning. 

Sammantaget bedömer Preem att den ansökta verksamheten inte kommer 

att påverka utsläppen av förorenande ämnen till vattenrecipienten 

i någon mätbar utsträckning. Således kommer depåns inverkan på 

vattenrecipientens kvalitet att vara oförändrad. 

Under normala driftsförhållanden förutses inga utsläpp till mark 

och grundvatten till följd av depåns verksamhet. Ett stort antal 

åtgärder, såväl tekniska som icke-tekniska, har vidtagits för att 

minimera denna risk (se Bilaga A, avsnitt 4, Bilaga B avsnitt 4.10 

och 7.9 samt säkerhetsrapporten). Om ett oavsiktligt utsläpp 

skulle förekomma kan emellertid förorening ske av mark och grund-

vatten inom depåområdet. 

Den planerade förändringen av verksamheten med en ökad lagring och 

hantering av bio- och avfallsbaserade oljor bedöms minska risken 

för allvarliga konsekvenser till följd av utsläpp till mark och 

grundvatten. Utsläpp av petroleumprodukter, bio- eller avfalls-

baserade oljor har ett likartat spridningsförlopp, men 

konsekvenserna för miljön blir både mindre och mera kortvariga 

eftersom oljorna är biologiskt lättnedbrytbara och inte klassi-

ficeras som miljöfarliga. 

8.4.3 Påverkan på miljömål samt inverkan av klimatförändringar 

I Bilaga B, avsnitt 8.3 beskrivs den sökta verksamhetens påverkan 

på berörda miljömål samt generationsmålet. I avsnitt 8.5 beskrivs 

hur klimatförändringarna kan komma att inverka på verksamheten. 

9. Miljöbalkens hänsynsregler 

9.1 Bevisbörderegeln 

Sammantaget anser sig bolaget ha uppfyllt bevisbördan i fråga om 

förpliktelserna i 2 kap. miljöbalken. 
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9.2 Kunskapskravet 

Den som bedriver en verksamhet ska inneha den kunskap som krävs 

för att undvika skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. Bolaget bedriver både depå- och raffinaderiverksamhet och 

har lång erfarenhet av detta. Vid depån råder en säkerhetskultur, 

rutiner följs och personal som arbetar vid depån är utbildad för 

ändamålet. 

I samband med denna tillståndsansökan har bolaget inhämtat 

uppgifter och låtit utföra en rad utredningar. De konsulter som 

har anlitats har lång erfarenhet och är erkänt duktiga på sina 

respektive områden. 

Preems ledningssystem kommer att tillämpas. Systemet omfattar 

kvalitet, miljö och arbetsmiljö baserade på kraven i ISO 9001:2015 

(kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö). Krav kommer att ställas på 

underentreprenörer vid verksamhet inom verksamhetsområdet. 

Vid behov utförs uppföljning och kontroll av verksamheten av 

externa konsulter. 

9.3 Försiktighetsprincipen och Bästa Möjliga Teknik (BMT) 

Vid arbetsplatsen kommer tillståndsdomen att finnas tillgänglig. 

Ansvarig personal utbildas med avseende på tillämpliga miljö-

skyddsbestämmelser. Internkontroll av verksamheten utförs enligt 

ledningssystemet. 

Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för att minimera påverkan 

på människors hälsa och miljön, i enlighet med vad som framgår av 

denna ansökningshandling, miljökonsekvensbeskrivningen och den 

tekniska beskrivningen. 

BAT-slutsatser har använts som referens och ambitiösa villkor 

föreslås. Även vid upphandling av nya tekniklösningar, eventuella 

anläggningsarbeten m.m. kommer kravet på bästa möjliga teknik att 

beaktas. 

Page 27 of 372



ALRUTZ' ADVOKATBYRÅ AB 28 

STOCKHOLM 

9.4 Lokaliseringskravet 

Föreslagen lokalisering samt möjlighet till alternativ lokali-

 

sering redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen (Bilaga B, 

avsnitt 2.4.4). 

Depån har ett givet geografiskt läge. Motiven till vald lokali-

sering finns beskrivna. 

9.5 Produktvals-, hushållnings- och kretsloppsprinciperna 

Produktvalsprincipen beaktas genom bolagets rutiner fortlöpande i 

depåverksamheten. 

Bio- och avfallsbaserade oljor är lätt biologiskt nedbrytbara och 

klassificeras inte som miljöfarliga, varför konsekvenserna för 

miljön vid en olycka blir mindre och även mer kortvariga än vid 

fossila produkter. 

Dessutom kommer oljorna att användas för produktion av förnybart 

eller avfallsbaserat bränsle, vilket kommer att bidra till att 

minska koldioxidutsläppen i transportsektorn samt bidra till 

resurshushållning. 

9.6 Rimlighetsavvägning 

Bolagets överväganden och förslag i fråga om skyddsåtgärder och 

andra försiktighetsmått samt villkorsförslag m.m. har skett mot 

bakgrund av skälighetsregeln i 2 kap. 7 § miljöbalken. 

Miljöbalken är ingen renodlad skyddslagstiftning. Miljöbalken 

syftar även till att driva samhällsutvecklingen mot en hållbar 

utveckling. Bolaget menar att den sökta verksamheten fyller en 

viktig funktion i denna utveckling. 
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10. Säkerhetsrapport 

Preems depå i Helsingborg omfattas sedan tidigare av den högre 

kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga 

och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, med förord-

ning (SEVESO-lagstiftningen). En uppdaterad säkerhetsrapport 

bifogas (Bilaga C — Obs! avseende vissa delar av bilagan begärs 

sekretess). 

11. Kontrollprogram 

Bolaget har föreslagit ett villkor som anger att ett förslag till 

kontrollprogram för verksamheten ska tas fram och ges in till 

tillsynsmyndigheten i god tid innan det sökta tillståndet tas i 

anspråk. 

Avsikten är att det föreslagna kontrollprogrammet ska ersätta 

befintligt kontrollprogram. 

12. Igångsättningstid 

Den tid inom vilken den miljöfarliga verksamheten enligt samma 

lagrum ska ha satts igång bör bestämmas till tre år från 

lagakraftvunnen dom. 

13. Verkställighetsförordnande 

De ändringar som omfattas av denna ansökan är steg på vägen för 

att uppnå det övergripande målet; fossilfria drivmedel. 

Inledningsvis i denna ansökan har beskrivits den angelägenhetsgrad 

som avser en generell nationell och global omställning till 

fossilfria drivmedel. Med hänvisning till detta hemställer Preem 

om att meddelat tillstånd får tas i anspråk även om domen inte har 

vunnit laga kraft (verkställighetsförordnande). 
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14. Övrigt  

14.1 Aktförvarare 

Till aktförvarare föreslås depåchef Jonas Nerme, Preems depå i 

Helsingborg, Oljehamnsleden 59, 252 25 Helsingborg. Telefonnummer: 

0702-83 41 95, alternativt 010-450 19 31. 

14.2 Kungörelse 

Lämplig tidning för kungörelse är Helsingborgs Dagblad. 

15. Yrkanden  

Preem AB yrkar att miljöprövningsdelegationen ska meddela 

tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till en årlig lagring och 

hantering av högst 750 000 ton petroleumprodukter, oljor 

(inklusive avfallsklassade sådana), petrokemiska produkter och 

andra kemiska produkter, varav högst 300 000 ton får ha fossilt 

ursprung, samt till en årlig lagring och hantering av 20 000 ton 

etanol. 

Preem AB yrkar därtill att miljöprövningsdelegationen ska fast-

ställa den tid inom vilken den miljöfarliga verksamheten ska 

sättas igång till tre år från det att tillståndet vunnit laga 

kraft. 

Preem AB yrkar vidare att miljöprövningsdelegationen ska godkänna 

den ingivna miljökonsekvensbeskrivningen. 

Preem AB yrkar avslutningsvis verkställighetsförordnande, samt att 

ärendet handläggs skyndsamt. 

Preem AB (publ.) 

genom 

CL/  rd_ 
ofiHede1ius 

(enligt bifogade Ibehörighetshandlingar) 
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Arbetsgrupp vid framtagande av miljökonsekvensbeskrivning 
 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har utarbetats av Preem AB i samarbete med 
konsulter. Nedan framgår vilka befattningar och företag med särskild kompetens som deltagit i 
arbetet. 
 

Ansvariga, utbildning och erfarenhet Avsnitt i MKB alternativt 
underlag 

Preem AB, Miljö resp. Safety:  
Miljökoordinator 
Tidigare HMS-konsult med inriktning mot miljö och risk. Med >9 
års erfarenhet av tillståndsprövningar och framtagande av MKB:er 
inom branschen. 

Beskrivning av bl.a. administrativa 
uppgifter, inledning, verksamhet, 
anläggning samt bedömda 
effekter. 

Miljöingenjör 
>20 års erfarenhet av miljöfrågor och lagstiftning som bl.a. 
konsult, revisor och miljökoordinator. Arbetat med av MKB och 
tillståndsansökningar för Preem och andra branscher. 

Icke teknisk sammanfattning samt 
beskrivning av bl.a. bedömda 
effekter och konsekvenser av 
verksamheten samt komplette-
ring av andra avsnitt. 

Säkerhetsspecialister 
Mycket goda kunskaper i anläggningssäkerhet och arbetsmiljö. 
Stor erfarenhet av riskutredningar, raffinaderi och depåverksam-
het. Har >15 års erfarenhet av process- och olja/gas-industrin. Har 
utarbetat ett flertal säkerhetsrapporter och riskutredningar.   

Beskrivning av risk och säkerhet i 
MKB samt framtagande av säker-
hetsrapport och riskutredning. 

Preem AB, Depot Management resp. Technical:  
Verksamhetsutvecklare, gröna initiativ 
Många års erfarenhet inom branschen och Preem som bl.a. chef 
för depåorganisationen. Mycket god kännedom om verksam-
heten, anläggning, teknik, drift och miljöpåverkan. 

Teknisk beskrivning 

Projektingenjör 
Tidigare konsult med inriktning mot förorenade områden i >10 år. 
Delaktig vid framtagande av MKB:er. Chef över personer som 
jobbade brett med tillstånd inkl. MKB:er. 

Beskrivning av bl.a. lokalisering, 
omgivning och bedömnings-
grunder. 

Preem AB, övriga delaktiga 
Chef depå Helsingborg samt medarbetare inom bl.a. Depot 
Management, Shipping, Logistik och Juridik 

Underlag till MKB, teknisk beskriv-
ning och till övrig dokumentation i 
ansökan samt stöd vid fram-
tagande av ansökan. 
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Konsultföretag  
Bergab – Berggeologiska Undersökningar AB 
Konsulter med lång erfarenhet av tillståndsärenden och mycket 
god kännedom om depåns tidigare tillståndsprövningar. 

Bilaga, Samrådsredogörelse. 
Framtagande av samrådsunderlag 
och sammanställning av samråds-
redogörelse. 

Tyréns AB  
Oberoende konsultföretag inom samhällsbyggnad 
Ekotoxikolog och avdelningschef med 15 års erfarenhet av hälso- 
och miljöriskbedömningar av kemiska ämnen samt erfarenhet från 
branschen. 

Bilaga, Farobedömning av biorå-
varor. 
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Icke-teknisk sammanfattning 
Preem AB är Sveriges största drivmedelsbolag och förädlar råolja och andra råvaror till bensin, 
diesel, eldningsoljor, förnybara drivmedel m.fl. produkter till både företag och privatpersoner i 
Sverige och utomlands. Preems raffinaderier i Lysekil och Göteborg svarar tillsammans för ca 
80 % av den svenska raffinaderikapaciteten samt ca 30 % av den nordiska. Preem är dessutom 
ett av Sveriges största exportföretag. Genom införande av förnybara eller avfallsklassade 
råvaror i drivmedelsproduktionen är Preem delaktigt i det pågående omställningsarbetet med 
att minska oljeberoendet och klimatpåverkan. Preem lägger stor kraft på att utveckla driv-
medel med avsevärt lägre klimatpåverkan än konventionella drivmedel med fossilt ursprung. 
 
Preem AB bedriver verksamhet omfattande lossning, lagring och utlastning av bränslen och 
drivmedel samt tillsatskemikalier (additiv) till dessa produkter på depån i Helsingborgs energi-
hamn (Sydhamnen). De hanterade produkterna är tillverkade av petroleum och biologisk 
råvara. Samtliga produkter lagras i cisterner ovan mark. 
 
De nya råvarorna kräver tillgänglig cisternkapacitet för lagring samt lediga kajer där fartyg kan 
lossa och lasta. Detta är något som det idag råder brist på vid raffinaderierna. Preem har en 
stor cisternpark i Helsingborg och Helsingborgs Hamn har passande kajer med låg beläggning 
vid de kajer där tankfartyg kan lossa och lasta. Helsingborg ligger geografiskt sett bra för 
Preems logistik. Preem avser därför att depån successivt ska övergå till att bli en feedstock-
terminal till raffinaderierna och främst lagra råvaror i form av bio- eller avfallsbaserade oljor. 
Hanteringen av petroleumprodukter på depån avses minska i motsvarande takt. 
 
Gällande tillstånd enligt miljöbalken omfattar inte hantering av bio- eller avfallsbaserade oljor, 
med undantag för rapsmetylester (RME), hydrerad vegetabilisk olja (HVO) och råtalldiesel, var-
för Preem avser att ansöka om nytt tillstånd för befintlig samt utökad verksamhet. Ansökan 
gäller en årlig lagring och hantering av högst 750 000 ton petroleumprodukter, oljor (inkl. 
avfallsklassade sådana), petrokemiska produkter och andra kemiska produkter, varav högst 
300 000 ton får ha fossilt ursprung. Dessutom omfattar ansökan en årlig lagring och hantering 
av 20 000 ton etanol. 
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Miljöeffekter från depå Helsingborgs verksamhet samt påverkan på miljökvali-
tetsnormer och miljömål 
 
Petroleumprodukter, oljor, petrokemiska produkter, etanol och andra kemiska produkter 
I den ansökta verksamheten avser Preem att hantera samma typer av produkter och råvaror 
som det gällande tillståndet (nollalternativet) medger, med undantag för tjock eldningsolja och 
flygfotogen, vilka har avvecklats på depån. Petroleumprodukterna utgörs främst av bensin-
produkter, diesel och lätt eldningsolja. Additiv som tillsätts till drivmedel är exempel på petro-
kemiska produkter. Övriga kemiska produkter kan vara additiv som inte baseras på petroleum 
eller förbrukningskemikalier för t.ex. underhåll av anläggning och utrustning. Etanol finns för 
närvarande inte på depån, men omfattas av det gällande tillståndet samt innefattas i den 
ansökta verksamheten.  
 
För bio- eller avfallsbaserade oljor medger nuvarande tillstånd hantering av rapsmetylester 
(RME), hydrerad vegetabilisk olja (HVO) och råtalldiesel. I den ansökta verksamheten till-
kommer ytterligare oljor. Exempel på oljor som inledningsvis kan bli aktuella är s.k. FAME-
bränslen liknande RME, vegetabiliska oljor och fetter, restprodukter från skogsindustrin resp. 
livsmedelsindustrin samt pyrolysolja från t.ex. plastavfall. Befintliga och kommande oljor med-
för generellt sett lägre säkerhetsmässiga risker än motsvarande fossila produkter sett till 
brandfarlighet, med undantag för pyrolysolja som är brandfarlig (brandklass 1). De nu aktuella 
oljorna är inte klassificerade som miljöfarliga samt är biologiskt lättnedbrytbara.  
 
Transporter 
Vid verksamhet enligt gällande tillstånd sker transporter till depån huvudsakligen med tank-
fartyg med undantag för additiv vilka levereras med tankbilar eller lastbilar. För leverans ut 
från depån används i huvudsak tankbilar. I den ansökta verksamheten kommer petroleum-
produkter hanteras på likartat sätt som idag medan oljorna främst kommer att levereras både 
in och ut med fartyg. Det medför att fartygstrafiken vid depån ökar, men Preems fartyg 
kommer även vid drift enligt ansökan att utgöra mindre än 1 % av den totala trafiken i 
Helsingborgs hamn. Mindre mängder oljor kan inkomma med tankbil eller ISO-container på 
lastbil, vilket medför att det inledningsvis kan bli något fler transporter med bil än år 2019. På 
sikt minskar tankbilstrafiken i takt med att depån ställs om. 
 
Utsläpp till luft och vatten 
Transporternas utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider, kolmonoxid, koldioxid, VOC och 
partiklar har kvantifierats. För fartygstransporterna sker en ökning av emissioner till luft jäm-
fört med nuläge och nollalternativ p.g.a. fler fartygsanlöp. Emissionerna från tank- och lastbilar 
kan vid fullt utnyttjad ansökt verksamhet bli något högre än vid nuvarande verksamhet, men 
mindre jämfört med det transportbehov som uppskattades vid ansökan för nollalternativet. I 
takt med omställningen av depån till feedstock-terminal bedöms utsläppen från tankbilstrans-
porterna att minska. 
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Depåns övriga utsläpp till luft består främst av flyktiga organiska kolväten (VOC) som uppstår 
vid lossning, lagring och utlastning. Om det befintliga tillståndet utnyttjas maximalt får den 
årliga emissionen av VOC uppgå till högst 7,5 ton/år från hantering av bensin. Vid fullt utnytt-
jande av den ansökta hanteringen uppskattas utsläppen av VOC kunna uppgå till ca 8,9 ton 
från hantering av lättflyktiga produkter (klass 1-varor) enligt den beräkningsmodell (E-PRTR 
Toolkit Version 6.1 framtagen av branschorganisationen Concawe) som tillämpats. Depåns 
gasåtervinningsanläggning fungerar utmärkt och tankbilar, cisterner m.m. är utrustade och 
drivs i enlighet med lagkrav, gällande miljötillstånd och branschpraxis för att minimera utsläpp 
av kolväten. 
 
Utsläpp till vatten från ytor där oljespill kan förekomma vid normal drift, t.ex. bilutlastnings-
platsen, avleds till depåns system för oljehaltigt avloppsvatten. Vatten renas i Preems oljeav-
skiljare och leds därifrån till Helsingborgs hamns oljemottagning. Oljeavskiljarna är installerade 
under de senaste åren. De befintliga biobaserade oljorna och tillkommande bio- eller avfalls-
baserade oljor har mycket låg löslighet i vatten och är gravimetriskt avskiljbara. Dagvatten från 
ytor inom depån där föroreningsrisk vid normal drift inte finns leds till Helsingborgs hamns 
dagvattennät för energihamnen. Hamnens dagvattennät mynnar sedan i Öresund. Depåns dag-
vatten provtas regelbundet. Halterna av oljekolväten underskrider i nuvarande verksamhet 
gällande villkor med god marginal. Till det sanitära spillvattennätet och det kommunala 
reningsverket släpps endast avloppsvatten från personalutrymmen och inget oljehaltigt vatten.  
 
Preem bedömer att den utökade verksamheten och de tillkommande oljorna inte ändrar för-
hållandena avseende utsläpp till vatten från depån i någon betydande grad. Oljorna  hanteras 
på likartat sätt som petroleumprodukterna och med samma försiktighetsåtgärder. Emellertid 
finns ett behov att utreda under en prövotid vilka analysmetoder och begränsningsvärden som 
bör tillämpas för att säkerställa att även bio- eller avfallsbaserade oljor kan detekteras i dag-
vattnet.  
 
Utsläpp till mark och grundvatten 
Utsläpp till mark och grundvatten förutsätts inte ske vid normala driftsförhållanden, men kan 
uppstå om ett oavsiktligt utsläpp sker. Befintliga försiktighetsåtgärder för att förhindra att 
läckage uppstår tillämpas även i den ansökta verksamheten. Inom delar av depån finns befint-
liga föroreningar av kolväten från petroleumprodukter och i viss mån metaller. Metallför-
oreningarna bedöms komma från fyllnadsmassor som användes när hamnområdet anlades på 
1960-talet. Preem har vid byggnation av nya cisterninvallningar under 2017-2019 sanerat 
lokalt och ytterligare sanering ska utföras inom dessa delar av depån. Den ansökta verksam-
heten medför inga större om- eller tillbyggnader som påverkar markanvändningen och den 
ansökta verksamheten bedöms inte medföra en ökad risk för förorening av mark och grund-
vatten.  
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Användning av vatten och energi 
Användningen av vatten vid depån bedöms inte förändras i betydande omfattning vid den 
ansökta verksamheten. 
 
Energikällor som nyttjas är elenergi för drift av pumpar, gasåtervinningsanläggning, belysning, 
lokaluppvärmning etc. samt fjärrvärme för varmhållning av cisterner vid inlagring av bio- eller 
avfallsbaserade oljor. Under 2010-talet har flera energibesparande åtgärder vidtagits på 
depån. Den ansökta verksamheten medför dock att användningen av både elenergi och fjärr-
värme ökar. Till viss del beror detta på den ökade mängden oljor som avses hanteras, men 
främst på att oljorna ofta behöver varmhållas för att vara pumpbara samt att omrörning kan 
behövas i cistern vid lagring. Fjärrvärmen levereras av Öresundskraft och kom år 2019 till 99,8 
% från förnybara bränslen.  
 
Avfall 
Verksamheten vid depån ger upphov till avfall. Det icke farliga avfallet är främst kontors- och 
hushållsavfall samt förpackningar. Farligt avfall utgörs av oljehaltigt avfall, kemikalierester, för-
orenat absorptionsmedel, förorenat emballage m.m. Typ av avfall och mängder bedöms inte 
påverkas nämnvärt av den ansökta verksamheten. Avfallshantering och omhändertagande sker 
i enlighet med lagstiftning, Helsingborgs stads renhållningsordning, villkor i tillstånd, informa-
tion i säkerhetsdatablad samt Preems rutiner i ledningssystemet.  
 
Skyddsintressen (riksintressen och skyddsvärda områden) 
Påverkan på skyddsintressen omkring Helsingborgs energihamn till följd av Preems verksamhet 
bedöms i huvudsak kunna orsakas av en eventuell olycka med utsläpp till vatten som följd. Om 
utsläppet sker i hamnbassäng eller når recipienten via mark och grundvatten kan vatten-
levande organismer och sjöfågel skadas. Kontamineras stränder finns risk för nedsmutsning 
samt skador på landlevande flora och fauna. Den ansökta verksamheten innebär en successivt 
ökande hantering av bio- eller avfallsbaserade oljor på depån och minskning av mängden 
petroleumprodukter. Preem bedömer därför att risken för allvarlig påverkan av skyddsintres-
sen minskar i takt med att depån ställs om till den ansökta verksamheten. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Vid fullt utnyttjande av den ansökta hanteringen ökar utsläppen till luft något främst från 
transporter. Med hänsyn tagen till de åtgärder Preem och anlitade rederier och åkerier konti-
nuerligt vidtar för att begränsa utsläpp finner bolaget att utsläppen inte äventyrar 
Helsingborgs uppfyllande av miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, svaveldioxid, ozon och 
partiklar (PM10). Dessa är de parametrar bolaget kan beräkna utsläpp för med allmänt veder-
tagna och tillgängliga beräkningsmodeller. 
 
Avseende påverkan på vattenrecipienten finner Preem att den ansökta verksamheten inte ökar 
utsläppen av förorenande ämnen till vattenrecipienten i märkbar utsträckning. Således 
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bedöms att depåns inverkan på ytvattenförekomsten Helsingborgsområdets kvalitet inte för-
ändras. Detsamma gäller påverkan av mark och grundvatten. 
 
Störningar i omgivningen 
Vissa av oljorna som avses hanteras kan eventuellt ge upphov till lukt, men Preems erfaren-
heter från befintlig hantering på depå Helsingborg och på övriga anläggningar är att risken för 
luktstörningar är liten. När det gäller bullerstörningar från depån bedömer Preem att den 
ansökta verksamheten endast i liten omfattning bidrar till omgivningsbullret i Helsingborg och 
klagomål på störande buller från verksamheten har hittills inte framförts.  
 
Miljömål 

Preem AB genomför i enlighet med nationella miljömål en anpassning av sin verksamhet för att 
bidra till måluppfyllnad genom att öka produktionen av drivmedel med bio- eller avfallsbaserat 
ursprung samt minska emissioner från produktion och transporter. Vid fullt utnyttjande av den 
ansökta hanteringen i Helsingborg kommer emellertid utsläppen till luft från främst trans-
porter att öka något. Möjligheten att lagra oljor i Helsingborg istället för vid anläggningar 
längre ifrån raffinaderierna ger mindre emissioner av luftföroreningar från transporterna sett 
till hela transportledet. I den ansökta verksamheten är utökad hantering av oljor central. 
Oljorna som Preem avser hantera på depå Helsingborg innehåller inte ämnen som kräver till-
stånd eller är begränsade alternativt förbjudna att använda i kemiska produkter eller varor. De 
biobaserade oljorna innehåller inte heller några prioriterade ämnen utpekade för ytvatten 
enligt EUs vattendirektiv eller utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen enligt 
Kemikalieinspektionens Prioriteringsguide PRIO. Preem anser sammantaget att den ansökta 
verksamheten i Helsingborg ligger i linje med nationella, regionala och lokala miljömål. 
 
 
Arbete med risker och säkerhet vid depån 
Depån är klassad enligt den högre kravnivån i Sevesolagstiftningen p.g.a. omfattande hantering 
av petroleumprodukter och alternativa bränslen. En säkerhetsrapport finns därför framtagen 
för depån. I säkerhetsarbetet ingår att arbeta systematiskt för att så långt möjligt förebygga 
allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna av sådana. Hänsyn till risker tas vid planering 
av ändringar av anläggningen, dess utrustning resp. vid organisatoriska förändringar samt 
under drift av depån för att så långt möjligt minimera läckage och konsekvenser av tillbud. 
Riskbilden vid depån förväntas förbli likartad och i allt väsentligt oförändrad jämfört med idag 
sett till vilken typ av olyckor som kan ske, men övergång till hantering av en allt större andel 
oljor bidrar till att risken för allvarliga kemikalieolyckor successivt minskar. Bolaget bedömer 
att riskerna för personer inom depåns område, för tredje person och för miljön kommer att 
vara tolerabla även vid den ansökta verksamheten.  
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1 Administrativa uppgifter 
Verksamhetsutövare: Preem AB 
Organisationsnummer: 556072-6977 
Postadress:  115 90 Stockholm 
 
Aktuell anläggning:  Depå Helsingborg 
Adress:   Oljehamnsleden 59 
  252 25 Helsingborg 
Kontaktperson:  Jonas Nerme (depåchef) 
Telefon:   010-450 19 31  
E-post:   jonas.nerme@preem.se 
Fastigheter:   Planteringen 1:17 och 1:21 samt  

Söder 1:3 och 1:4 
Fastighetsägare:  Helsingborgs stad 
Kommun:   Helsingborgs stad 
Län:   Skåne län 
Verksamhetskod/  
prövningspunkter enligt   
SFS 2013:251:  39.60 samt 90.30  

Tillståndsplikt B 
Tillsynsmyndighet Miljöförvaltningen, Helsingborgs stad 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund och syfte 

Preem AB är Sveriges största drivmedelsbolag och förädlar råolja och andra råvaror till bensin, 
diesel, eldningsoljor, förnybara drivmedel m.fl. produkter till både företag och privatpersoner i 
Sverige och utomlands. Preems raffinaderier i Lysekil och Göteborg (Preemraff Lysekil och 
Preemraff Göteborg) svarar tillsammans för ca 80 % av den svenska raffinaderikapaciteten, 
samt ca 30 % av den nordiska. Preem är dessutom ett av Sveriges största exportföretag. 
Genom införande av förnybara eller avfallsklassade råvaror i drivmedelsproduktionen är 
Preem delaktigt i det pågående omställningsarbetet med att minska oljeberoendet och klimat-
påverkan samt hushållning med naturresurser. Preem lägger stor kraft på att utveckla driv-
medel med avsevärt lägre klimatpåverkan än konventionella drivmedel med fossilt ursprung.  
 
Under 2019 beslutade Preem att bli världens första klimatneutrala petroleum- och drivmedels-
företag. Preem har som mål att senast år 2040 ha nettonollutsläpp av koldioxid vid våra raffi-
naderier och senast 2045 i hela värdekedjan. Bolaget höjde också målet till att senast år 2030 
årligen producera 5 000 000 m3 förnybara drivmedel. 
 
Preems produkter avsätts huvudsakligen på den nordeuropeiska marknaden. Behoven av för-
nybara drivmedel varierar mellan länderna, liksom tillgången till sådana produkter. Efterfrågan 
är idag totalt sett större än utbudet. Jämfört med flertalet andra europeiska raffinaderier har 
Preem kommit förhållandevis långt i omställningen till fossilfri produktion, vilket även gäller 
miljöanpassningen i produktionsledet.  
 
Resan började i och med att Preem tillsammans med partners byggde bioraffinaderiet Sunpine 
i Piteå 2009. Sunpine tillverkar bl.a. råtalldiesel från massaindustrins restprodukter. Råtall-
dieseln används därefter som en råvara i Preems raffinaderi i Göteborg där den blir en fossilfri 
diesel. Det pågår ett intensivt arbete med att utveckla nya råvarukällor bl.a. baserat på 
produkter från skogs-, trä- och massaindustrin. Genom produktion av drivmedel baserade på 
nordiska hållbara råvaror bidrar Preem till en högre självförsörjandegrad av drivmedel. Initialt 
kommer detta sannolikt inte att räcka utan Preem kommer fortsatt behöva importera både 
förnybara råvaror likväl som färdiga förnybara produkter. 
 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) syftar till att beskriva effekterna på miljön och 
människors hälsa av den planerade hanteringen vid depån i Helsingborg, som i huvudsak 
kommer att fungera som en feedstock-terminal till raffinaderierna. De nya råvarorna kräver 
tillgänglig cisternkapacitet samt lediga kajer för att ta emot fartyg och detta är något som det 
idag råder brist på inom raffinaderierna. Preem har en stor cisternpark i Helsingborg och 
Helsingborgs Hamn har passande kajer med låg beläggning vid de kajer där tankfartyg kan 
lossa och lasta. Helsingborg ligger även geografiskt sett bra för att passa in i Preems logistik. 
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2.2 Avgränsningar 

Beskrivningen i denna MKB omfattar miljöpåverkan från hela anläggningen samt tillkommande 
förändringar vid utökad hantering av oljor vid depå Helsingborg. MKB:n beskriver de lokala och 
regionala miljökonsekvenserna av depå Helsingborgs verksamhet vid nuvarande verksamhet, 
vid nollalternativ respektive vid ansökt verksamhet.  
 
Verksamhetsutsläppen bidrar främst till miljöpåverkan i närområdet. Påverkan omfattar främst 
utsläpp av luftföroreningar, utsläpp till vatten samt buller, vilket beskrivs i MKB:n. Vad gäller 
utsläpp till vatten tar MKB:n upp utsläpp som sker från depån till recipienten Öresund samt 
förhållanden i Helsingborgs kustvatten i energihamnens närområde. 
 
Verksamheten bedrivs inom en befintlig anläggning och ska inte ta ytterligare mark till förfog-
ande för utbyggnad. Med anledning av det behandlas t.ex. påverkan på landskap, bebyggelse 
och kulturmiljö endast översiktligt i MKB:n, bullerpåverkan undantaget. 
 

2.3 Gällande tillstånd 

Tillstånd 2006-06-29 (grundtillstånd) 
Preems verksamhet vid depån i Helsingborg drivs i enlighet med ett tillstånd enligt miljöbalken 
beslutat av miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Skåne län 2006-06-29. I ett 
beslut daterat 2012-05-24 har MPD därutöver fastställt slutliga villkor för verksamheten. Mark- 
och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har meddelat ändringar av villkor i domar utfärdade 
2007-05-07 samt 2013-05-23.  
 
Tillståndet omfattar en årlig lagring och hantering av 500 000 ton petroleumprodukter, 7 300 
ton etanol samt 150 ton andra kemiska produkter. Gällande villkor finns i ansökans bilaga D.  
 
Ändringstillstånd 2016-12-08 för HVO och RME 
Preem ansökte under 2016 om ändringstillstånd för hantering av totalt 65 000 ton HVO (hydre-
rad vegetabilisk olja) samt RME (rapsmetylester) per år att rymmas inom ramen för gällande 
tillstånd om årlig hantering av 500 000 ton petroleumprodukter. Beslut i detta ärende lämna-
des av MPD 2016-12-08. Preem åtog sig att senast fyra år efter att det sökta ändringstill-
ståndet vunnit laga kraft ansöka om nytt tillstånd för hela verksamheten inkluderande ytter-
ligare övergång mot drivmedel tillverkade av förnybara råvaror.  
 
Preem har även ansökt om villkorsändring så att tiden för utförande av sekundära skydd för-
längdes.  
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Ändringstillstånd 2020-05-20 för råtalldiesel (RTD) 
Preem ansökte 2019 om ändringstillstånd för hantering av råtalldiesel (RTD) vid depån. Beslut i 
ärendet lämnades av MPD 2020-05-20. Preem meddelade 2020-07-02 till Länsstyrelsen och 
Miljöförvaltningen att tillståndet togs i anspråk.  
 
Ändringstillståndet gäller för en årlig lagring och hantering av 200 000 ton råtalldiesel, att 
avräknas inom ramen för grundtillståndet om totalt 500 000 ton petroleumprodukter.  
 
Mindre ändringar i verksamheten 
Mindre ändringar i verksamheten har fortlöpande anmälts till tillsynsmyndigheterna, i enlighet 
med vad som regleras av miljöprövningsförordningen (2013:251) respektive förordningen 
(2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 
 

2.4 Alternativ 

I MKB:n beskrivs verksamheten ur tre olika perspektiv - nuläge, ansökt alternativ och nollalter-
nativ. Nedan redogörs för alternativen. Vidare beskrivs möjligheterna till alternativ lokalisering. 
 

2.4.1 Nuläge 

För beskrivning av nuläget används data från det senaste verksamhetsåret, år 2019.  
 

2.4.2 Ansökt alternativ 

Ansökan avser en årlig lagring och hantering av högst 750 000 ton petroleumprodukter, oljor 
(inkl. avfallsklassade sådana), petrokemiska produkter och andra kemiska produkter, varav 
högst 300 000 ton får ha fossilt ursprung. Dessutom omfattar ansökan en årlig lagring och han-
tering av 20 000 ton etanol. 
 
I begreppet petroleumprodukter, oljor och petrokemiska produkter inräknar bolaget bensin, 
bensinkomponenter, gasolja och diesel, eldningsolja, bio- eller avfallsbaserade oljor samt addi-
tiv och andra tillsatser. Se avsnitt 4.9 för beskrivning av produkter och oljor.  
 
Preem avser att använda vissa av cisternerna i Helsingborg för mellanlagring av bio- eller 
avfallsbaserade oljor och successivt omvandla depån till en s.k. feedstock-terminal för Preems 
raffinaderier. Parallellt med detta avser Preem att bedriva den befintliga verksamheten i 
Helsingborg som innebär utlastning av bränslen till tankbil, men omfattningen av den verksam-
heten kommer att minska successivt. 
 
Den tillkommande genomströmningen jämfört med nuvarande tillstånd kommer att utnyttjas 
för en utökad produktion av Preems förnybara produkter på raffinaderierna. I takt med att till-
gången på oljor ökar reduceras hanteringen av fossila produkter. Preem vill skapa möjlighet att 
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hantera en utökad volym av oljor vid depån för att påskynda den successiva övergången från 
fossila produkter och bidra till hushållning med naturresurser. 
 

2.4.3 Nollalternativ  

Nollalternativet beskriver konsekvenserna av att verksamheten bedrivs som ett maximalt nytt-
jande av gällande tillstånd, d.v.s. enligt grundtillstånd och ändringstillstånd. Detta innebär att 
verksamheten enligt grundtillståndet kan ha en årlig lagring och hantering av 500 000 ton 
petroleumprodukter, 7 300 ton etanol samt 150 ton andra kemiska produkter. Ändringstill-
stånden medger att av petroleumprodukterna kan 65 000 ton ersättas av hydrerad vegetabilisk 
olja (HVO) och rapsmetylester (RME) och 200 000 ton råtalldiesel (RTD).  
 

2.4.4 Alternativ lokalisering  

Att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle, vilket är Preems vision, ställer ökade krav på 
att ha tillgänglig kapacitet av både cisterner för lagring men även lediga kajer för att ta emot 
fartyg. Eftersom båda dessa kapaciteter idag är en bristvara på raffinaderierna söker Preem 
efter andra möjligheter för att undvika att behöva bygga ut raffinaderierna med både nya 
cisterner och kajer. Preem har en stor cisternpark i Helsingborg, och Helsingborgs Hamn har 
passande kajer med låg beläggning vid de kajer där tankfartyg kan lossa och lasta. Helsingborg 
ligger geografiskt sett bra för att passa in i Preems logistik. Den valda lokaliseringen för ansökt 
hantering ses därför som den mest lämpliga.  
 
Om den planerade verksamheten inte kommer till stånd i Helsingborg behöver Preem antingen 
bygga ut sin verksamhet vid raffinaderierna ytterligare för att utöka cisternkapaciteten eller 
söka lagringskapacitet på bolagets övriga depåer som inte geografiskt ligger lika bra till. Detta 
skulle leda till att nya områden för lagring behöver tas i anspråk, vilket också skulle påverka 
den planerade utökade produktionen av bio- eller avfallsbaserade produkter alternativt ett 
ökat transportarbete med såväl ökade utsläpp som olycksrisker som följd.  
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3 Lokalisering och beskrivning av omgivningen 

3.1 Preems depå i Helsingborg  

Preems depå i Helsingborg är lokaliserad inom Helsingborg hamn. Dess lokalisering framgår 
avFigur 1. Närmaste bostadsbebyggelse återfinns i området Planteringen, ca 200 m öster om 
Preems depå. Ungefär 450 m norr om depån ligger Rönnowska skolan.  
 
Helsingborg utgör en viktig logistiknod då E4 och E6/E20, liksom Västkustbanan och Skåne-
banan, löper genom staden. Vidare finns här en av landets 12 rangerbangårdar. 
 

 
Figur 1 Preems depå är lokaliserad strax söder om Helsingborgs centrum, i Energihamnen 
(Sydhamnen). 
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3.2 Helsingborgs hamn 

Helsingborgs hamn är en av Sveriges största hamnar och sträcker sig söderut från Helsingborgs 
centrum. Hamnbolaget, med ca 230 anställda, ägs av Helsingborgs stad och har en total årlig 
godshantering på mer än 8 miljoner ton. Hamnen indelas i Nordhamnen, Västhamnen och 
Sydhamnen, se Figur 2. (Helsingborgs Hamn, 2020) 
 

 
Figur 2 Helsingborgs hamn utgörs av Nordhamnen (mörkorange), Västhamnen (rosa) och 
Sydhamnen bestående av Energihamnen (ljusorange), Spannmålsterminalen (grön) och Skåne-
terminalen (gul). (Helsingborgs Hamn, 2020) 

 
I Sydhamnen finns en terminal för hantering av olja (Energihamnen), en för hantering av 
spannmål (spannmålsterminalen) samt en för hantering av styckegods, RoRo-trafik och 
projektlaster (Skåneterminalen). Energihamnen gränsar i huvudsak till Västhamnens hamn-
bassäng i väst, Västhamnen i norr, Spannmålsterminalen i öster och Energihamnens / 
Sydhamnens hamnbassäng i söder. Här finns två kajer för tankfartyg för lossning och lastning. 
Kajerna används i nuvarande verksamhet och kommer att användas i den ansökta 
verksamheten. All mark inom energihamnen ägs av Helsingborgs stad och arrenderas av 
Helsingborgs Hamn AB. Huvuddelen av marken är dock upplåten med underarrende till olika 
företag.  
 
Verksamhetsutövare inom Energihamnen är Preem AB, Nordic Storage AB, ODEC Tankstorage 
AB och Logicator AB, som samtliga bedriver depåverksamhet. Lastning och lossning av produkt 
görs via tankfartyg och/eller lastbil vid respektive verksamhet.  
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Närmaste grannverksamheter utanför Energihamnen är Helsingborgs Hamn AB och Livs-
medelsverket Helsingborgs gränskontroll i Västhamnen samt Conteam Repair AB och Lant-
männen på Spannmålsterminalen. 
 

3.3 Geologiska och hydrogeologiska förhållanden 

Helsingborgs hamn är skapad genom utfyllnad i Öresund. Fyllnadsmaterialet domineras av 
sandigt och grusigt material, men utgörs även av byggavfall. Marken i Energihamnen är upp-
fylld till en nivå av 2-3 meter över havet. Enligt SGU:s jordartskarta utgörs den överst liggande 
naturligt avsatta jordarten öster om Energihamnen av postglacial sand, följt av svämsediment 
(ler-silt) och lerig morän längre österut.  Markundersökningar inom Preems depå har visat på 
fyllning av i huvudsak sand. Dock förekommer även grus, sten, tegel, silt, lera och organiskt 
material. Ställvis noterades makadam, metall, aska och slagg. (WSP Sverige AB, 2016) 
 
Helsingborgs största grundvattentillgång finns i berggrundens por- och sprickakvifer. Utförda 
mätningar av grundvattenytan inom Preems depåområde indikerar att grundvattennivån fluk-
tuerar med havsnivån (WSP Sverige AB, 2016). Vid olika undersökningstillfällen har grund-
vattenytan påträffats på en nivå av 1-2,5 meter under markytan. Flödesriktningen i Energi-
hamnens norra del är bedömt nordostlig, enligt nivåmätningar gjorda år 2015-2017. I den 
södra delen bedöms grundvattenflödet riktat mot hamnbassängen. Installationer i mark kan 
påverka den lokala flödesriktningen. 
 

3.4 Meteorologi 

Under år 2019 uppgick årsnederbörden i Helsingborg till 815 mm. För standardnormalperioden 
(1961-1990) var årsmedelnederbörden 737 mm (SMHI, 2019).  
 
Medelbyvinden (månad) i Helsingborg uppgick till 5,9-7,4 m/s för perioden 1996-2015, se 
Tabell 1. Frekvensfördelningen av vindriktning för perioden 1996-2012 framgår av Figur 3. 
 
Tabell 1 Medelbyvind per månad i Helsingborg 1996-2015. (SMHI, fråga-svar tjänst, 2020) 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Medelbyvind  
[m/s] 7,4 7,4 7,1 6,6 6,4 6,4 5,9 6,1 6,5 6,8 7,0 7,2 
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Figur 3 Frekvens av vindriktning och medelvindhastighet för år 2019. Data från miljönämnden i 
Helsingborg. (Helsingborgs stad, 2020) 

 

3.5 Markanvändning 

Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, pekar ut större delen av hamnområdet för verksamhets-
utveckling av industri, teknisk försörjning och hamnverksamhet. I fördjupad översiktsplan för 
H+-området, FÖP H+ (2011), anges att funktioner av riksintresse för hamnverksamhet ska till-
godoses samt att expansion av hamnverksamheten ska ske genom konvertering av ytor inom 
befintligt hamnområde. På lång sikt kan utvidgning av hamnområdet eventuellt ske söderut.  
 
En ny översiktsplan håller på att tas fram för stora delar av Helsingborg, för perioden 2021-
2050. Hamnområdet omfattas dock inte av arbetet och här kommer FÖP H+ fortsatt att gälla. 
 
Marken inom Energihamnen används för depåverksamhet, i enlighet med gällande detaljplan 
med tillhörande ändring (1283K-14090/-16597), se bilaga 5 och 6.  
 
Området norr respektive väster om Energihamnen (Västhamnen) är i huvudsak planlagt för 
hamn- alternativt industriändamål med ytor planlagda för vattenområde samt spårtrafik 
(1283K-11858/-14090/-16597/-6722B). En stor del av ytorna nyttjas för containerhantering 
och här finns även en kombiterminal där omlastning sker mellan sjöfart, väg och järnväg. Nord-
nordväst om Energihamnen ligger stadens reningsverk (1283K-13407). 
 
Området söder respektive öster om Energihamnen (Sydhamnen) är i huvudsak planlagt för 
hamnändamål och vattenområde, med ytor planlagda för spårtrafik (1283-6722A, 1283K-
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6722B). Här återfinns Spannmålsterminalen där siloanläggningen, med tillhörande lossnings- 
och lastningsanläggning, drivs av Svenska Lantmännen. Med en lagringskapacitet på 250 000 
ton, är terminalen en av de största i sitt slag i norra Europa. Här finns även Skåneterminalen 
där stora delar av Sveriges import av frukt och grönsaker hanteras. Inom terminalen lagras 
också tomatpasta på fat, plåt- och pappersrullar samt metaller. 
 

3.6 Flora och fauna 

Hamnlandskap utgörs ofta av kraftigt störda miljöer och/eller nyskapade utfyllnadsmarker, s.k. 
ruderatmark. Den öppna marken utgör en bra grogrund för växter med kort livscykel och 
intensiv förökning. Som brandskyddande säkerhetsåtgärd tillåts emellertid ingen vegetation i 
Energihamnen varför bekämpning utförs regelbundet.  
 
Hamnbassängernas skyddade vattenytor är frekvent besökta av sjöfåglar. I sundet utanför 
hamnbassängerna förekommer både säl och tumlare. En mer detaljerad beskrivning av flora 
och fauna finns i 6.1, vilket behandlar Natura 2000-områden, naturreservat och andra skydds-
värda områden kring Helsingborgs hamn. 
 

3.7 Vattenrecipient 

Recipient för utsläpp från verksamheter i Helsingborgs hamn utgörs av Öresund. Sundet ligger i 
ett kraftigt urbaniserat område och får ta emot såväl industriella utsläpp som tillförsel av 
näringsämnen från åkermark och vatten från reningsverk från både Sverige och Danmark.  
 
Öresund har i förhållande till många andra havsområden ett växt- och djurliv som är i god 
balans. Inom ramen för Helsingborgs kustkontrollsprogram utförs sedan 1995 analys avseende 
metaller och organiska miljögifter i prov på musslor och fisk (årligen) samt sediment (vartannat 
år). Resultaten visar genomgående på en nedåtgående trend avseende förekomst av såväl 
miljögifter som näringsämnen. Dock avviker uppmätta halter av vissa ämnen lokalt fortfarande 
kraftigt mot normaltillstånd och algblomning förekommer till följd av övergödning, liksom 
igenväxning, krympande tångbälten, syrebrist och ställvis utslagning av bottenfauna. 
(Helsingborgs stad, 2020) 
 
Öresunds höga naturvärden lyfts också i de förslag på havsplaner som lämnades in till reger-
ingen i december 2019 (Havs- och vattenmyndigheten, 2019). Värdena anges vara av betydelse 
för bevarande och utvecklande av ekosystemtjänster, och förstärkas av förekomsten av dägg-
djur, fågel, värdefulla bottenmiljöer och lekområden för fisk. 
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3.8 Förorenade områden 

Inom Energihamnen har det bedrivits depåverksamhet under många år, vilket har medfört att 
det idag förekommer föroreningar i mark och grundvatten inom delar av området. I Läns-
styrelsens nationella databas EBH-stödet har föroreningsnivån inom Energihamnen bedömts 
vara av måttlig risk (klass 3, gul), se Figur 4. Enligt objektsammanfattningen i EBH-stödet (Läns-
styrelsen Skåne, 2020) utfördes inventering och klassificering enligt MIFO fas 1 av kommunen. 
Objektet beskrivs som utfyllnad från slutet av 1960-talet och att kontrollen av massorna 
troligen var dålig då.  
 

   
Figur 4 Utdrag från EBH-kartan. (Länsstyrelsen, 2020) 

 
Föroreningarna inom Preems verksamhetsområde utgörs av oljekolväten från petroleum-
produkter och i viss mån även av metaller. De förhöjda metallhalterna bedöms främst härröra 
från fyllnadsmassor som användes vid utfyllnad och anläggande av hamnområdet där Preems 
depå är belägen. Vid utförda miljöundersökningar och schaktarbeten har skrot, rivningsavfall 
m.m. påträffats i marken. 
 
Miljötekniska markundersökningar har utförts vid flera tillfällen, senast under 2016-2019 inför 
anläggande av invallningar på Preem 1 (Söder 1:3) och Preem 2 (Planteringen 1:17). Syftet med 
undersökningarna var att utreda föroreningssituationen (halter och utbredning) inom aktuella 
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delområden samt att bedöma åtgärdsbehovet och upprätta ett förslag på strategi för eventuell 
efterbehandlingsåtgärd (WSP Sverige AB, 2016-2019). 
 
Vid undersökningar inom Preem 1 detekterades fraktionerade oljekolväten i halter över-
skridande framtagna platsspecifika riktvärden (PS RV) i jordprov uttagna i nivå med grund-
vattenytan. Halter över riktvärden uppmättes även i grundvatten inom delar av området. För-
höjda halter, dock under PS RV, påvisades av PAH och metaller i ett par provpunkter, främst i 
ytlig jord.  
 
Vid anläggande av invallningar 2019 på Preem 1 avlägsnades förorenade massor genom 
schaktning så långt det var praktiskt och säkerhetsmässigt möjligt. Vidare gjordes förbered-
ande installationer som möjliggör efterbehandling in situ genom t.ex. dual phase skimming, 
porgasextraktion och air sparging.  
 
Inom Preem 2 inträffade ett läckage av cirka 70 m3 marindiesel från en cisternventil 2009. 
Omfattande uppsugning av utrunnen produkt samt pumpning och bortledning av förorenat 
grundvatten utfördes omgående. Kontroller av grundvattnet pågick sedan till 2015 då det inte 
längre påträffades fri fas petroleumprodukt i grundvattenrören. 
 
Vid undersökningarna inför invallningsprojektet påvisades oljekolväten i jord i halter över PS 
RV inom ytterligare ett delområde av Preem 2. Höga halter påvisades även i grundvattnet och 
risk för fri fas bedömdes föreligga. Förorenade jordmassor avlägsnades genom schaktning så 
långt det var praktiskt och säkerhetsmässigt möjligt. För ytterligare efterbehandling installe-
rades utrustning för in situ-sanering genom dual phase skimming, porgasextraktion och air 
sparging.  
 
In situ-sanering utfördes med en pilotanläggning under våren 2019 (WSP Sverige AB, 2019). 
Åtgärden resulterade dock inte i att någon betydande mängd fri fas pumpades upp, varmed 
någon rörlig sådan inte bedömdes förekomma i närområdet. I samband med pumpningen 
utfördes porgasextraktion och air sparging som åtgärd av förorening ovan grundvattenytan. 
Redan efter kort behandlingstid indikerade PID-mätningar att det inte skedde någon betyd-
ande avgång av petroleumprodukt, varför behandlingen avbröts. 
 
Undersökningar, anmälningar om ändring av verksamheten och avhjälpande åtgärder har 
kommunicerats med tillsynsmyndigheten. Slutrapporter efter utförda schaktningar för invall-
ningar på Preem 1 och Preem 2, nya oljeavskiljare etc. har lämnats till miljöförvaltningen. 
Ytterligare efterbehandling på depån har pausats av Preem under 2020. Bolaget avser att åter-
uppta de avhjälpande åtgärderna och då föra en dialog med miljöförvaltningen om åtgärds-
metoder och genomförande. 
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3.9 Buller 

Helsingborgs stad genomförde år 2016 en kartläggning av bullernivåer från väg- och tåg-
trafiken i staden. Buller från tillståndspliktiga verksamheter omfattades inte då dessa verksam-
heter har egna villkor att förhålla sig till. Kartläggningen visade att bullersituationen i staden 
hade förbättrats betydligt sedan tidigare mätning (2011), men att var fjärde helsingborgare 
utsattes för vägtrafikbuller överstigande riktvärdet 55 dBA ekvivalentnivå vid fasad. Ett 
åtgärdsprogram utarbetades och antogs av kommunfullmäktige i november 2018 
(Helsingborgs stad, 2018).  
 
I Energihamnen genereras buller främst från fartyg i farled och vid kaj. Även fordonstrafik inom 
hamnområdet samt lastnings-/lossningsverksamheten genererar buller, men inte i samma ut-
sträckning. I en utredning avseende risk och omgivningspåverkan från 2011 anges den totala 
verksamheten i Energihamnen endast ge upphov till försumbara emissioner av buller (Ramböll, 
2011). Omgivningspåverkan definieras till tomtgräns.  
 

4 Verksamhet och anläggning  
Preems hantering vid depå Helsingborg omfattar lossning och utlastning från/till tankfartyg 
och tankbilar samt lagring i cisterner. I detta kapitel beskrivs verksamheten och anläggningen 
översiktligt. Ytterligare information finns i den tekniska beskrivningen, se ansökans bilaga A 
samt i kapitel 7. 
 
Depån är normalt bemannad dagtid samtliga helgfria vardagar. Vid lossning och lastning av 
tankfartyg förekommer arbete även på andra tider än vardag dagtid. Utlastning till tankbilar 
sker dygnet runt genom automatlastning som sköts av chaufförerna. Utanför ordinarie arbets-
tid finns personal i beredskap samt att vaktbolag ronderar. Depåpersonalen utför dagliga till-
synsronder under helgfria vardagar. 
 
För samtliga anställda sker utbildning enligt personliga utbildningsplaner samt övningar i nöd-
lägesberedskap. Externa aktörer (t.ex. personal vid fartygslossning, tankbilschaufförer och 
entreprenörer) genomgår utbildningar och deltar i övningar. Instruktioner för drift, tillsyn och 
förebyggande underhåll av säkerhetskritiska processer och utrustning samt för arbetsmoment 
förknippade med hantering av produkter och avfall finns tillgängliga via Preems intranät. Här 
finns också instruktioner för åtgärder vid driftstörningar och olyckor. 
 
Under år 2019 utlastades 277 300 ton petroleumprodukter (bensin, diesel, eldningsoljor), 16 
800 ton RME, 3 900 ton HVO, 2 000 ton alkylat, 1 800 ton isomerat samt 80 ton kemiska 
produkter (additiv) från depån. Se avsnitt 4.9 för beskrivning av produkter och oljor som hante-
ras på depån i dagsläget och vilka produkter och oljor som inledningsvis planeras att införa på 
depån.  
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4.1 Lagring 

Depåns totala lagringskapacitet uppgår till 130 139 m3 (cirka 104 000 ton, baserat på de 
lagrade produkternas relativa densitet). Här inryms lagringskapacitet för totalt 21 257 m3 (cirka 
16 000 ton) produkter tillhörande brandfarlighetsklass 1 med flampunkt < 21°C enligt SRVFS 
2005:10. Övrig lagringskapacitet är avsedd för produkter med flampunkt > 55°C (brandfarlig-
hetsklass 3) och produkter med flampunkt > 100°C (oklassade produkter/ej brandfarlig vara).  
 
Alla depåns klass 1-cisterner är belägna inom betonginvallningar som rymmer hela cisternens 
volym. Om flera cisterner finns inom samma invallning rymmer invallningen den största cister-
nens volym plus 10 % av övriga cisterners volym. Alla övriga cisterner är försedda med invall-
ningar som rymmer minst en volym motsvarande 15 minuters inpumpning från tankfartyg med 
tillåten maximal pumpningshastighet. Invallningarna är utförda i enlighet med villkor i det 
gällande miljötillståndet och dess slutliga villkor. 
 
Vid en utökad hantering av bio- eller avfallsbaserade oljor kommer cisterner inom depåom-
rådet att byggas om. Flera av oljorna som avses hanteras behöver varmhållas för att bibehålla 
önskad kvalitet och för att vara pumpbara. Dessa oljor måste därför lagras i isolerade cisterner 
försedda med utrustning för värmning. Icke isolerade cisterner vid depån kommer därför att 
förses med isolering och anordningar för värmning med fjärrvärme samt utrustas med omrör-
ning om oljor som kräver värmning ska lagras i dem. Detta kommer att utföras allt eftersom 
cisternerna ska tas i bruk för lagring av oljor. 
 
Vissa av oljorna kan innehålla syre, vilket cisterner för lagring av dessa kommer att förses med 
invändigt korrosionsskydd när så bedöms nödvändigt. Om behov finns kan cisterner också 
utrustas med flytande tak för att minimera korrosionsrisk, minska värmeförlust och/eller mini-
mera risk för luktspridning om sådan skulle föreligga.  
 
Vid prövningen av Preems ansökan om ändringstillstånd för hantering av råtalldiesel (RTD) 
uppmanades Preem att redovisa om det är möjligt att installera larm för sjunkande produkt-
nivå i de cisterner där RTD skulle lagras samt när det kan vara genomfört. Preem föreslog att 
det tas upp som en utredningspunkt i denna ansökan.  
 
Depån har system som kan registrera och larma för sjunkande produktnivåer, men det har hit-
tills varit svårt att få systemet att fungera väl och vara tillförlitligt även i samband med utlast-
ning av produkt från cisternen. Preem finner därför att detta bör utredas under en prövotid 
reglerad av det kommande miljötillståndet. 
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4.2 Lossning och utlastning 

Vid nuvarande verksamhet och nollalternativet sker transporter till depån huvudsakligen med 
tankfartyg. Tankfartygen lossas vid två kajer belägna intill depån. Additiv ankommer till depån 
med tankbilar eller i mindre behållare på lastbilar. Lossning av tankbilar sker direkt till cistern. 
Distribution sker i huvudsak med tankbilar som lastas på depåns bilutlastningsplats. Samtliga 
lastande tankbilar ansluts till depåns gasåtervinningsanläggning VRU (Vapour Recovery Unit) 
oavsett vilken produkt de har transporterat sist. VRU:n beskrivs i 4.3. Utlastning till tankfartyg 
kan förekomma.  
 
Under år 2019 trafikerades depån av 52 tankfartyg och knappt 8 700 tankbilar. Framöver 
kommer hanteringen av petroleumprodukter att vara likartad dagens, d.v.s. produkterna 
transporteras huvudsakligen till depån med tankfartyg och utlastas till tankbilar. Bio- eller 
avfallsklassade oljor kommer däremot att i huvudsak transporteras både till och från depån 
med tankfartyg. En del oljor kan komma att transporteras till depån med tankbil eller i ISO-
container på lastbil. Vid fullt utökad verksamhet uppskattas depån trafikeras av maximalt cirka 
160 fartygsanlöp, 9 400 tankbilar och 800 lastbilar med ISO-containers per år. 
 
I miljökonsekvensbeskrivningen från 2003 som ligger till grund för det gällande tillståndet och 
därmed är nollalternativ uppgavs att vid fullt utnyttjande av den då ansökta verksamheten 
skulle depån trafikeras av 16 677 tankbilar årligen. Antalet tankfartyg antogs uppgå till 83 st. 
per år. Till det ska läggas 20 fartyg som lastar råtalldiesel enligt ändringstillståndet från 2020. 
 
Med anledning av kommande behov att lossa från tankbilar och ISO-containers kan det fram-
över bli aktuellt att bygga en lossningsplats särskilt avsedd för detta. Lossningsplatsen kommer 
att vara på en hårdgjord yta där eventuellt spill kan samlas upp. Lossning från bil kommer 
endast att göras när depån är bemannad och ske direkt till tank. Tankens nivålarm är aktivt vid 
lossningen. Placering av en eventuell lossningsplats och tidplan har inte definierats och Preem 
avser återkomma längre fram med en anmälan om denna ändring. I övrigt medför den föränd-
rade hanteringen inget behov av förändringar av befintlig utrustning för lossning och utlast-
ning. 
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4.2.1 Möjligheter att installera larm för automatisk avstängning vid lossning från fartyg 

Vid prövningen av Preems ansökan om ändringstillstånd för hantering av råtalldiesel (RTD) 
uppmanades Preem att redovisa om det är möjligt att installera larm för automatisk avstäng-
ning vid inpumpning av RTD från tankfartyg. Bolaget skulle även redovisa vilka för- och nack-
delar automatisk avstängning ger i situationer då inpumpningen omgående behöver stoppas 
jämfört med ett manuellt avstängningssystem. Frågan förekommer dessutom i Länsstyrelsens 
genomgång av samrådsunderlaget inför nu föreliggande ansökan.  
 
Risker med snabbstängande ventiler 
När pumpning sker med fullt flöde finns risk för tryckslag om flödet stoppas snabbt. Detta kan 
generera skador på ledningar, flänsar, pumpar (iland och på fartyg), vilket kan leda till läckage. 
Aktiveringen av snabbstängande ventiler sker via automatiska nivåvisningssystem eller obero-
ende mekaniskt högnivålarm. Detta innebär att denna funktion till stora delar utnyttjar samma 
barriärer som finns vid dagens lossningar. Vid fel i dessa system fungerar inte heller snabb-
stängningen. Den fara som ventilerna kan minimera är de manuella åtgärder som ska vidtas vid 
aktiverade högnivålarm (d.v.s. att stoppa lossningen). 
 
Befintliga barriärer 
Preem anser att befintliga barriärer ger en tolerabel säkerhetsnivå. Nedanstående barriärer 
avses. Ytterligare information finns även i den tekniska beskrivningen, se bilaga 1, och i säker-
hetsrapporten. 
 
Depån fyller aldrig cisternen högre än att det finns ett tomrum i cisternen motsvarande 15 
minuters pumpning från fartyg vid max tillåten hastighet. Utöver det finns numera invallningar 
som barriärer kring alla cisterner. Invallningarna motsvarar kraven i villkor 11 i det gällande till-
ståndet, vilket innebär att invallningar för klass 1-cisterner rymmer den största tankens volym 
plus 10 % av övriga cisterners volym. Invallningar för klass 2- och 3-cisterner rymmer en volym 
motsvarande 15 minuters pumpning från fartyg vid tillåten maximal pumphastighet. 
 
Alla cisterner har automatiska nivåmätningssystem med larmfunktioner för hög och höghög-
nivå med visning och larm i driftens processtyrningssystem. Nivån i den aktuella cisternen 
kontrolleras kontinuerligt på dator på kontoret med hjälp av det automatiska nivåmätnings-
systemet. Vid aktivering av hög och höghög-larm ges både optiskt och akustiskt larm i kontroll-
rum och lokalt i fält. Utöver det automatiska nivåmätningssystemet finns ett oberoende meka-
niskt högnivålarm (ovanför nivåmätningssystemets höghög) som vid aktivering ger både 
optiskt och akustiskt larm i kontrollrum och lokalt i fält. Det automatiska nivåmätnings-
systemet kontrolleras regelbundet av intern och extern personal och det oberoende meka-
niska högnivålarmet kontrolleras av intern personal. 
 
Vid fartygslossning finns särskilda instruktioner som ska följas. Detta innefattar flera check-
listor som gäller för personalen som sköter lossningsverksamheten och för fartygets besätt-
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ning. Vid lossning ska alltid finnas lossningsledare och säkerhets- och ledningsvakt på plats. 
Kortfattad beskrivning av proceduren för lossning: 
 

• Första steget är att depån vid nominering av last är överens med Planning (Preems planerings-
avdelning) om vilken volym som ryms i mottagande cistern/er. 

• När nomineringen kommer, kontrollerar depån att planerad mängd ryms i mottagande cistern. 
• Innan fartyget anlöper hamn skriver depån en lossningsinstruktion till ”Båtlossarna” (Entrepre-

nör som handhar lossningar och lastningar på depån) med information om bl.a. vilka kvantiteter 
som ska till respektive cistern. Detta arbete föregås av att ledigt utrymme i de mottagande 
cisternerna fastställs med hjälp av nivåövervakningssystemet, TankMaster. 

• Utifrån informationen ovan fyller ansvarig lossningsledare tillsammans med ansvarig för pump-
ningen ombord på fartyget i ett dokument som heter ”Discharging agreement”. Dokumentet 
innehåller information om att:  
1. Lossningen ska startas upp långsamt till dess fartyget får klartecken att pumpa med max över-
enskommen pumphastighet och med information om max tillåtet pumptryck.  
2. Efter överenskommen kvantitet, t.ex. 3000 m3, till cistern stoppas lossningen och om aktuellt 
att pumpa till fler cisterner upprepas proceduren. Denna manöver fungerar så att fartyget, som 
skrivet, stoppar vid överenskommen kvantitet. Innan detta sker har lossningsledaren i land, som 
följer inpumpningsförloppet via TankMaster kontinuerlig kontakt med fartyget. 

• Innan och vid uppstart av pumpning från fartyg till cistern står ledningsvakt vid mottagande 
cistern, säkerhetsvakt uppehåller sig på kaj och öppnar ventilen där. Fartyget anropas att starta 
lossningen och ledningsvakten konstaterar att pumpning påbörjats till rätt cistern. Samtidigt 
med detta följer lossningsledaren i övervakningsrum inpumpningsförloppet på skärm. 

 
Kommunikation mellan fartyg och lossningspersonal sker kontinuerligt via radio under hela 
lossningsförloppet och loggas i ”ship-shore safety checklist. Som backup kan kommunikation 
ske direkt med fartygspersonal från kajen. Vid behov ges order om nödstopp av lossningen via 
kommunikationsradio eller verbalt till besättningen ombord. 
 
Vid pumpningar inom depån ska alltid minst två personer närvara och övervaka fyllningen. 
Motsvarande rutiner som vid fartygslossning gäller, exempelvis kontroll av tillgänglig nivå och 
upprättande av korrekta pumpvägar. Vid behov finns ett flertal nödstoppsknappar inom 
depån. 
 
  

Page 57 of 372



2020-10-16 28 / 95 
 

\\preem03\vfr\Depå & Distribution\Depådrift\PREEM DEPÅ\Miljö\Helsingborg\Tillståndsprövning 
Helsingborg 2019-2020\MKB\Bilaga B MKB.docx 

 
preem.se 

Barriärbrott som behöver ske för att överfyllning ska kunna ske: 
                                                                                                                                                  

Automatiska nivåövervakningssystemet 
är missvisande 

Systemet kontrolleras rutinmässigt. Vid miss-
tanke om missvisning avbryts lossningsaktion 
för felsökning och manuell kontrollmätning 

Oberoende mekaniskt högnivålarm är 
inte i funktion 

Systemet kontrolleras rutinmässigt. Det 
bedöms som mycket osannolikt att både auto-
matiska och oberoende system skall felfungera 
samtidigt (d.v.s. inte ge larm vid hög nivå) 

Larm om högnivå åtgärdas ej Vid lossning så kommer det minst 3 separata 
larm vid olika tidpunkter. Dessa larmar i 
kontrollrum och lokalt ute. Det finns vid fartygs-
lossning minst 3 personer som kan uppfatta 
dessa larm och vid interna tankpumpningar 
minst 2 personer 

Fartyget pumpar i land större volym än 
som var överenskommen eller till fel 
cistern. 

Fångas upp av ledningsvakt vid ronderinger 
samt av lossningsledare vid löpande kontroll av 
tanknivå via TankMaster. Om inte så kommer 
nivålarm att aktiveras och lossningen stoppas 

 
 

4.3 VRU – reningsanläggning för luft 

Lastande tankbilar ansluts till VRU-anläggningen. Lättflyktiga kolväten från tankbilsutlastningen 
återförs till en gasåtervinningsanläggning (Vapour Recovery Unit, VRU). Kolvätena absorberas i 
aktivt kol, vilka i nästa fas vakuumsugs med vakuumpumpar till en absorber där gaserna över-
går till vätskeform och återförs till en lagringscistern för bensin. VRU:n är placerad på en 
betongplatta med sarg. Invallningen har ett utlopp med avstängningsventil som normalt är 
stängd. Efter okulärbesiktning töms plattan på vatten direkt till omgivande mark. 
 
VRU:n är dimensionerad för ett maximalt flöde av 500 000 m3 bensingas per år och utifrån 
utsläppsbegränsningen 10 g/Nm3, vilket även är den halt som leverantören garanterar att 
anläggningen ska klara. Utsläpp av kolväten till luft från VRU:n mäts kontinuerligt samt vid 
service. Under 2019 uppmättes den genomsnittliga kolväteemissionen till 0,325 g/Nm3. Ytter-
ligare information om utsläpp till luft av kolväten finns i 7.1.1. 
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4.4 Avloppssystem 

Inom depån finns system för avledning av oljeförorenat avloppsvatten (OFA), dagvatten resp. 
sanitärt spillvatten. Ritningar över Preems ledningsnät finns i den tekniska beskrivningen, 
ansökans bilaga A. 
 
Det sanitära spillvattnet avleds till kommunens spillvattennät och vidare till Öresundsverket. 
Det förekommer inte utsläpp av produkter, råvaror, additiv el dyl. som hanteras på depån till 
spillvattennätet. 
 
Dagvatten från ytor inom Preems verksamhetsområde som inte riskerar att förorenas vid 
normal drift leds till Helsingborgs Hamns ledningsnät för Energihamnen, vilket mynnar i 
Öresund (ytvattenförekomst Helsingborgsområdet enligt VISS). I den tekniska beskrivningen, 
ansökans bilaga A, beskrivs kontroll- och provtagningsrutiner, avstängningsventiler samt andra 
skyddsåtgärder för att förhindra att ett eventuellt produktspill når dagvattennätet.  
 
Vatten från ytor där produktspill kan förekomma vid normal drift, t.ex. bilutlastningsplatsen 
och vissa spillskyddsplattor, är anslutna till depåns OFA-system. Vid dränering av cisterner för 
petroleumprodukter leds dräneringsvattnet till OFA-systemet via en s.k. dräneringsraket. 
Dräneringsvatten från cisterner för lagring av biobaserade oljor omhändertas med sugbil.  
 
Preems OFA-vatten leds via bolagets oljeavskiljare till Helsingborgs Hamns OFA-system och 
oljemottagning (OMT). I OMT omhändertas OFA-vatten samt sludge från fartyg för vidare 
distribution till godkänd mottagare, vilket Helsingborgs Hamn ansvarar för. För ytterligare 
beskrivning av OFA-systemet, oljeavskiljare, avstängningsventiler, dräneringsraketer, rutiner 
etc. hänvisas till den tekniska beskrivningen samt avsnitt 7.2. 
 

4.5 Avfall  

Beskrivningen i detta avsnitt avser enbart avfall som genereras i depåverksamheten. Avsnittet 
behandlar inte de oljor som klassificeras som avfall vid leverans till Preem och som avses lagras 
på depån. Information om dessa oljor finns i 4.9.4. 
 
Verksamheten vid depån ger upphov till icke-farligt respektive farligt avfall. Avfallet sorteras i 
fraktioner samt transporteras och omhändertas i enlighet med avfallsförordningen och annan 
tillämplig lagstiftning, Helsingborgs stads renhållningsordning, information i säkerhetsdatablad 
samt Preems rutiner i ledningssystemet. Avfallet upparbetas, återanvänds eller nyttiggörs på 
annat sätt i största möjliga utsträckning av externa parter. I Preems rutiner ingår kontroll av att 
transportörer och mottagare av avfall har gällande tillstånd för sina verksamheter. 
 
Det icke-farliga avfallet består vid normal drift främst av kontors- och hushållsavfall samt för-
packningsavfall. Sorteringskärl för hushållsavfall finns på kontoret. Sortering sker exempelvis 
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av kontorspapper, tidningar, metallförpackningar, hårda plastförpackningar, färgat och ofärgat 
glas, matavfall och brännbart. Övrigt icke-farligt avfall sorteras i lämpliga fraktioner. Vid 
ombyggnad på depån kan det uppstå byggavfall och schaktmassor.  
 
Det farliga avfallet utgörs av t.ex. avfall från petroleumprodukter, kemikalierester, förorenat 
adsorptionsmedel, batterier, lysrör, färgrester osv. Produktrester (slops) från tankbilar som 
inte har kunnat lossa all produkt hos kund överpumpas till depåns returanläggning belägen 
intill bilutlastningsplatsen. Produktresterna blandas sedan med godkänd produkt. Inbland-
ningen av rester/slops är låg och i enlighet med gällande överensommelse inom branschen för 
att inte äventyra kvaliteten på produkten. 
 
Emballage från bio- eller avfallsbaserade oljor och samt rester av sådana oljor hanteras som 
icke-farligt eller farligt avfall baserat på krav i avfallslagstiftningen, information i säkerhets-
datablad samt om eventuell kontaminering av oljan/emballaget har skett med t.ex. petroleum-
produkt.  
 
Mera information om avfallshantering, mängder etc. finns i den tekniska beskrivning, ansökans 
bilaga A, samt avsnitt 7.4. 
 

4.6 Energi 

Elenergi åtgår för drift av pumpar och gasåtervinningsanläggning, omrörare i cisterner, belys-
ning, lokaluppvärmning samt ventilation inom depån. Sedan år 2014 sker ingen uppvärmning 
med eldningsolja längre, utan fjärrvärme nyttjas istället.  
 
Flera av de bio- eller avfallsbaserade oljorna som avses lagras vid depån behöver varmhållas. 
För detta ändamål kommer fjärrvärme att nyttjas. Den cistern som nyttjas för lagring av råtall-
diesel (RTD) i nuvarande verksamhet har utrustats med en omrörare. Omrörare kan komma att 
installeras även i andra cisterner som ska lagra oljor. Uppgifter om energiförbrukning, energi-
besparande åtgärder etc. finns i 7.5. 
 

4.7 Nyttjande av vatten 

Vatten används på depån för rengöring av cisterner/tankar och annan utrustning för produkt-
hantering samt i personal- och sanitetsutrymmen. Användningen av vatten kommer att vara 
likartad för den nu ansökta verksamheten. Uppgifter om vattenförbrukning m.m. finns i 7.6.  
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4.8 Buller 

Buller alstras av depåns pumpar och gasåtervinningsanläggning i drift vid utlastning samt av 
tankfartyg i farled och vid kaj. Verksamheten kan även ge upphov till buller vid blästring, vilket 
kan behövas vid invändigt underhåll av cisterner.  
 
Avseende transporter samt lossning/lastning av petroleumprodukter kommer situationen 
framöver att vara likartad dagens. Däremot kommer fartygstrafiken till/från depån och antalet 
lossnings-/lastningstillfällen att öka till följd av den successivt ökande hanteringen av bio- eller 
avfallsbaserade oljor. Vissa av oljorna kan komma att transporteras till depån med tankbilar 
alternativt lastbilar med ISO-container. Ytterligare information om bullerpåverkan m.m. finns i 
7.7. 
 

4.9 Petroleumprodukter, oljor, petrokemiska produkter, etanol och andra 
kemiska produkter 

Denna del av miljökonsekvensbeskrivningen inleds med redogörelse för vilka petroleum-
produkter, oljor, petrokemiska produkter, etanol och andra kemiska produkter som hanteras 
på depån i nuvarande verksamhet, ingår i nollalternativet resp. avses hanteras i den ansökta 
verksamheten. Därefter beskrivs de olika typerna av produkter/råvaror och kemikalier. 
 

4.9.1 Nuvarande verksamhet 

I nuvarande verksamhet får följande hanteras vid depån: 
 
• Bensin  

• Gasolja (diesel och lätt eldningsolja) 

• Tjock eldningsolja 

• Flygfotogen 

• Etanol 

• Rapsmetylester (RME) 

• Hydrerad vegetabilisk olja (HVO) 

• Råtalldiesel (RTD) 

• Isomerat 

• Alkylat 

• Additiv 

• Förbrukningskemikalier 
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Lagring och hantering beskrivs i 4.1 och 4.2 och i den tekniska beskrivningen, se ansökans 
bilaga A.  
 
Petrokemiska produkter utgörs av additiv till de hanterade petroleumprodukterna. Additiven 
är exempelvis tillsatser för hämmande av sotbildning, rengöring eller smörjning. Även märk-
ämne för färgning av produkter hanteras. Det pågår en ständig utveckling av additiv och 
bolaget byter därför ut och/eller inför nya additiv kontinuerligt. Vid val av additiv kontrolleras 
vilka egenskaper additivet har avseende hälsa och miljö samt vilka ämnen som ingår. I vissa fall 
görs även tester där additivens effekter på föroreningsnivån i bilavgaser studeras och om 
fordonets bränsleförbrukning påverkas. Andra kemiska produkter som kan vara aktuella för 
lagring och hantering är exempelvis nafta av förnybart eller avfallsbaserat ursprung. 
 
Förbrukningskemikalier, t.ex. smörjmedel, färg, hydraul- och motoroljor, kan användas vid 
exempelvis underhåll och reparationer. Preem väljer förbrukningskemikalier med utgångs-
punkt i att funktionskravet ska kunna innehållas med så liten miljöskadlig påverkan som 
möjligt.  
 
Samtliga produkter och råvaror som hanteras vid depån i nuvarande verksamhet, inklusive 
additiv och förbrukningskemikalier, finns listade i depåns kemikalieförteckning. Förteckningen 
finns i den tekniska beskrivningen, se bilaga 1. Säkerhetsdatablad finns tillgängliga för perso-
nalen via Preems intranät och för kunder finns de på Preems externa hemsida.  
 
Produkternas egenskaper redovisas i respektive produkts säkerhetsdatablad, vilka har bilagts 
den tekniska beskrivningen (ansökans bilaga A). I säkerhetsdatabladen finns uppgifter om 
produktens sammansättning och klassificering, dess farliga egenskaper, åtgärder vid spill, 
ekotoxikologisk information samt information om avfallshantering. Egenskaper och risker avse-
ende miljöpåverkan och säkerhet för de olika typerna av produkter och råvaror beskrivs även i 
7.9 och i bilaga B1. 
 

4.9.2 Nollalternativ 

Vid nollalternativet, d.v.s. att tillstånd för ansökt verksamhet inte medges, kommer produkt-
sortimentet att vara detsamma som i nuvarande verksamhet. Detta begränsar depåns möjlig-
heter att anpassa sig till utveckling och krav på marknaden. 
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4.9.3 Ansökt alternativ 

Vid den ansökta verksamheten avser Preem att hantera dels samma typer av produkter och 
råvaror som i nuvarande verksamhet d.v.s. 
 
• Bensin  

• Gasolja (diesel och lätt eldningsolja) 

• Etanol 

• Rapsmetylester (RME) 

• Hydrerad vegetabilisk olja (HVO) 

• Råtalldiesel (RTD) 

• Isomerat 

• Alkylat 

• Additiv 

• Förbrukningskemikalier  

 
Observera att flygfotogen och tjock eldningsolja inte ingår i den ansökta verksamheten.  
 
Utöver ovanstående kommer bio- eller avfallsbaserade oljor (inkl. avfallsklassade sådana) att 
lagras och hanteras på depån. Oljorna innefattas av men begränsas inte till nedanstående: 
 
• HVO (lagras redan idag) 

• FAME-bränslen (fettsyrametylestrar), t.ex. RME (lagras redan idag), SME (Soybean Methyl 
Ester), TME (Tallow Methyl Ester) och UCOME (Used Cooking Oil Methyl Ester) 

• Skogsråvaror (restprodukter från sågverk, pappersbruk och massabruk):  

Kan innefattas av men begränsas inte till TOFA (Tall Oil Fatty Acids), RTD (råtalldiesel), 
lignin, biozin och talloljepitch (TOP). RTD lagras redan idag.  

• Vegetabiliska oljor (flytande fetter som framställs ur växtdelar samt avfall och restpro-
dukter från livsmedelsindustrin):  
Kan innefattas av men begränsas inte till raps-, soja- och majsolja samt andra vegetabiliska 
fetter från olika typer fröer, nötter och växter med hög fetthalt. Ett exempel på avfall från 
livsmedelsindustrin är Used Cooking Oil (UCO). 

• Animaliskt utsmält fett (restprodukter från matindustrins köttförädling) 

• Pyrolysolja (framställs genom pyrolys av t.ex. plastavfall) 
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Bio- eller avfallsbaserade oljor medför generellt sett lägre miljömässiga och säkerhetsmässiga 
risker jämfört med fossila. Varje enskild råvara genomgår ändå en noggrann värdering för att 
säkerställa att den uppfyller Preems hållbarhetskrav. När nya oljor avses hanteras vid depån 
kommer detta att anmälas till miljöförvaltningen och om riskbilden avseende allvarliga kemi-
kalieolyckor förväntas ändras även till Länsstyrelsen, helt i likhet med nuvarande arbetssätt i 
Helsingborg och vid bolagets övriga depåer. Myndigheterna har vid varje anmälan att ta ställ-
ning till om den aktuella oljan kan inrymmas i gällande tillstånd eller inte.  
 
Som framgår ovan kan vissa av oljorna vara avfall eller restprodukter från t.ex. livsmedels-
industrin. Avfallsklassningen medför att lagring och hantering av dem på depån omfattas av 
tillståndsplikt enligt punkten 2 i 29 kap. 48 § miljöprövningsförordningen (2013:251), vilken 
föreskriver: 
 
48 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.30 gäller för att lagra icke-farligt avfall som en 
del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
 1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. Förordning (2016:1188). 
  
Detta medför att tillståndsansökan omfattar verksamhetskoden 90.30 utöver 39.60, vilket 
depån är klassificerad som idag.  
 

4.9.4 Förnybara produkter och råvaror (biobaserade oljor) 

Preem lanserade år 2011 Preem Evolution Diesel som baseras på både förnybar och fossil 
råvara. Därefter har bolaget tagit fram andra produkter med förnybart innehåll för att bidra till 
att minska det svenska beroendet av fossila drivmedel. Preem lanserade under år 2016 Preem 
Evolution Diesel+. Detta är en diesel som baseras på minst 50 % förnybar råvara och det första 
flytande drivmedel som har Svanen-märkts. Genom att använda Preem Evolution Diesel+ i 
stället för fossil diesel åstadkoms en minskning av fossila koldioxidutsläpp med 44 %.  
 
Under år 2015 lanserade Preem en bensinprodukt med förnybart innehåll, Preem Evolution 
Bensin. Preems ambition är att trappa upp andelen förnybart i bensinprodukterna allt efter-
som, på liknande sätt som gjorts för dieselprodukterna.  
 
Preems största klimatpåverkande bidrag är att minska kundernas utsläpp, vilket bolaget gör 
genom omställningen från fossila till förnybara råvaror. Preem har under 2019 höjt målet för 
förnybar produktion år 2030 från tre till fem miljoner kubikmeter per år av förnybar bensin, 
diesel och flygbränsle. Det innebär minskade årliga utsläpp i transportsektorn med upp till 12,5 
miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar drygt 20 % av Sveriges nuvarande totala koldioxid-
utsläpp per år. Preems produktion förväntas motsvara mellan 80–90 % av de biodrivmedel 
som krävs på den svenska marknaden för att nå klimatmålen inom transportsektorn och sam-
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hället i stort år 2030. Preem har därmed en viktig roll att spela i att möjliggöra Sveriges 
omställning till ett hållbart samhälle. Preem, 2020 
 
En av de hållbara råvaror som används idag i Preems produktion av förnybara drivmedel är 
tallolja, en restprodukt som till stor del kommer från svensk skogs- och pappersindustri. Av de 
alternativ som finns på marknaden i dag är tallolja en av de mest klimateffektiva råvarorna. 
Tallolja förädlas till råtalldiesel (RTD) i Preems samägda fabrik SunPine i Piteå och förädlas 
sedan till förnybar diesel på Preemraff Göteborg. Genom att utnyttja den svenska skogens 
restprodukter i ännu högre grad än vad som görs idag kan Preem minska beroendet av råolja 
från andra nationer och i högre grad bli självförsörjande på förnybara råvaror. 
 
Råvaruförsörjningen för att framställa förnybara drivmedel kan bli en utmaning i framtiden då 
efterfrågan ökar både i Sverige och globalt. Preem driver idag ett tiotal forsknings- och utveckl-
ingsprojekt för att hitta nya råvaror och processer för att ta fram drivmedel. Arbetet sker till-
sammans med olika institut, högskolor och samarbetspartners.  
 
Hösten år 2017 certifierades Preem enligt det globala certifieringssystemet International 
Sustainability Carbon Certification (ISCC) för hållbara biobränslen. Certifieringen krävs för att 
sälja vidare inköpta biodrivmedel på den europeiska marknaden. Preem har fortsatt arbetet 
med ISCC-certifiering, och steget för att certifiera GHT-anläggningen på raffinaderiet i 
Göteborg, för att kunna sälja egenproducerade förnybara produkter på den europeiska mark-
naden. Preems produktion av förnybart i Göteborg är sedan juni 2018 certifierade enligt ISCC.  
 
För ytterligare information om miljöpåverkan och säkerhet hänvisas till 7.9.3 och 7.9.4. I bilaga 
B1 finns en farobedömning av biobaserade oljor. 
 

4.9.5 Petroleumprodukter  

Se avsnitt 7.9.1 och säkerhetsdatablad i ansökans bilaga A för information om petroleum-
produkternas egenskaper avseende miljö och risker.  
 

4.9.6 Petrokemiska produkter resp. kemiska produkter 

Till de petrokemiska produkterna resp. kemiska produkterna hör t.ex. additiv. Additiv hanteras 
på depån och tillsätts till många av produkterna i samband med utlastning. Additiven har en 
smörjande, rengörande och/eller oktanhöjande effekt och en positiv inverkan på utnyttjande-
graden av bränslet. Beroende på typ av additiv kan det även bidra till minskade luftför-
oreningar. Vissa produkter tillförs även märkämne. 
 
Additiv är oftast petroleumbaserade genom innehåll av exempelvis nafta eller annat 
lösningsmedel. Med anledning av detta räknas de som petrokemiska produkter. Dessa 
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produkters hälso- och miljömässiga egenskaper är generellt sett likartade med petroleum-
produkterna. 
 
Mera information om additiven med avseende på hälsa och miljö framgår av deras  
säkerhetsdatablad. Vilka additiv som förekommer i nuvarande verksamhet anges i kemikalie-
förteckningen. Säkerhetsdatablad och kemikalieförteckning finns i ansökans bilaga A.  
Det pågår en ständig utveckling av additiv och bolaget byter därför ut och/eller inför nya 
additiv. Preem önskar därför att införande av ytterligare/andra additiv i den ansökta verksam-
heten kan hanteras av tillsynsmyndigheten som anmälningsärenden under förutsättning att 
produkterna inte medför betydande olägenhet med avseende på miljö, säkerhet eller hälsa. 
Det är det arbetssätt som tillämpas vid nuvarande verksamhet. Förbrukningen av additiv följer 
i normalt sett mängden utlastad produkt till tankbil. I och med den successiva omställningen av 
depån bedöms inte användningen av additiv öka i den ansökta verksamheten.  
 
Andra exempel på kemiska produkter är de förbrukningskemikalier som hanteras på depån. I 
samband med underhåll och reparationer används exempelvis smörjmedel och färger samt 
motor- och hydrauloljor. Preem väljer förbrukningskemikalier med utgångspunkt i att gällande 
funktionskrav ska kunna innehållas med så liten miljöskadlig påverkan som möjligt. Ökad 
omsättning vid depån förväntas inte påverka användningen av förbrukningskemikalier. 
Behovet av underhåll och reparationer kommer att vara detsamma. 
 

4.9.7 Etanol 

Se avsnitt 7.9.2 och säkerhetsdatablad i bilaga 1 för information om egenskaper avseende 
miljö och risker för etanol.  
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4.10 Risk och säkerhet 

4.10.1 Säkerhetsrapport 

Preems depå i Helsingborgs Energihamn utgör en anläggning på den högre kravnivån enligt för-
ordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemi-
kalieolyckor eftersom det vid depån kan lagras mer än 25 000 ton petroleumprodukter och 
alternativa bränslen samtidigt. Den totala lagringskapaciteten uppgår till drygt 130 000 m3 

(cirka 104 000 ton, baserat på densiteten hos de produkter som lagras idag), inklusive cisterner 
ur bruk. 
 
Enligt Sevesolagstiftningen ska alternativa bränslen likställas med farliga ämnen om de har 
samma användningsändamål och liknande egenskaper som petroleumprodukter. De bio- eller 
avfallsbaserade oljorna, exkl. HVO och pyrolysolja, som inledningsvis planerade att hantera på 
depån omfattas inte av Sevesolagstiftningen då de inte är alternativa bränslen och inte heller 
klassificeras som brand- eller miljöfarliga enligt CLP-förordningen1. HVO kan lastas ut som 
alternativt bränsle från depån och har likartad flampunkt och brandfarlighet som t.ex. diesel, 
men är inte klassificerad som miljöfarlig. Pyrolysolja klassicerseras som brandklass 1. 
 
För verksamheten finns en säkerhetsrapport (senast uppdaterad 2020), vilken baseras på en 
uppdaterad riskutredning. Säkerhetsrapporten omfattar lagring och hantering av de produkter 
och råvaror som hanteras, och kommer att hanteras, på depån i Helsingborg, inklusive bio eller 
avfallsbaserade oljor. Säkerhetsrapporten beskriver verksamheten och dess associerade risker 
samt Preems säkerhetsledningssystem vilket syftar till att driva verksamheten och hantera de 
identifierade riskerna på ett tillfredsställande sätt. Säkerhetsrapporten finns bifogad som 
bilaga till ansökan om nytt miljötillstånd. 
  

4.10.2 Identifierade risker 

Riskutredningen fokuserar på kemikalieolyckor och har utförts som en grovanalys. De olika 
skadehändelsernas konsekvenser är uppdelade i påverkan på människa (liv/hälsa), miljö 
respektive ekonomi (egendom). Med hjälp av riskutredningen har potentiella allvarliga kemika-
lieolyckor till följd av verksamheten identifierats.  
 
Riskutredningen innehåller också förslag på åtgärder för att ytterligare minska risken att en 
skadehändelse inträffar och/eller för att mildra konsekvenserna om skadehändelsen ändå 
skulle inträffa. 
 
Skadehändelser som i riskutredningen har bedömts utgöra eller bedömts kunna utvecklas till 
en allvarlig kemikalieolycka är mycket stort utsläpp av petroleumprodukt på cisternområde 

 
1 Med CLP avses Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar. 
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och stort utsläpp av petroleumprodukt i rörledningsgata eller vid kaj vilket når omgivande 
mark, grundvatten och/eller hamnbassängen. Även brand i cistern eller explosion vid cistern-
område för klass 1-produkt och vid bilutlastningsplats kan ge upphov till en allvarlig kemikalie-
olycka. Sannolikheten för dessa typer av olyckor har dock bedömts som mycket liten. 
 
En dominoeffekt definieras som en händelse på en verksamhet (Sevesoverksamhet) som kan 
leda till följdskador på en närliggande verksamhet (Sevesoverksamhet). Risken för domino-
effekter mellan Preems depå och intilliggande verksamheter/verksamhetsplatser (Figur 5) har i 
riskutredningen bedömts som mycket liten.  
 

 
Figur 5 Bild över Helsingborgs energihamn med numrerade verksamheter och verksamhets-
platser. 1. Preem AB (högre kravnivån), 2. Nordic Storage AB (högre kravnivån), 
Livsmedelsverket, Helsingborgs gränskontroll, 4. Conteam Repair AB, 5. ODEC Tankstorage AB, 
6. Logicator AB (högre kravnivån), 7. Lantmännen, 8. Närmaste bostäder. I övrigt omarkerade 
hamnområden bedrivs verksamhet av Helsingborgs Hamn AB. 
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Tydligast risk för dominoeffekt mot Preems depå har bedömts föreligga vid en brand i Nordic 
Storages största cistern (204/304) belägen cirka 20 meter från Preems närmaste cistern (318). 
En sådan brand kan medföra risk för brandspridning till Preems cisterner. Motsvarande gäller 
gentemot Nordic Storages cistern vid brand i Preems närmast belägna cisterner. Risken för ett 
sådant förlopp bedöms minska till följd av lagring av råtalldiesel i en av de två cisterner som 
ligger närmast Nordic Storages cistern, istället för tidigare lagrad gasolja.  
Den närmaste omgivningen kring Preems depå kan påverkas också av följande händelser rela-
terade till lagring och hantering av  
petroleumprodukter: 
 

• Gasmolnsexplosion i någon av cisternerna eller explosion i tankbil kan påverka 
Logicator respektive Nordic Storage genom tryckpåverkan och splitter. 

• Vid en större brand hos Preem kan rökgaser, beroende på vindriktningen, spridas till 
andra verksamheter inom och utanför hamnen samt till de närmaste bostads-
områdena. 

• Ett produktutsläpp vid kaj kan spridas ut i hamnbassängen. Beroende på utsläppets 
storlek, väderförhållanden etc. kan det eventuellt spridas vidare ut i Öresund. Det-
samma gäller vid ett större produktutsläpp från cistern beroende på var cisternen är 
belägen. 

• Ett mycket stort produktutsläpp på depåområde Preem 2 skulle kunna påverka Nordic 
Storages och Conteam Repairs områden. 

 

Fler exempel på yttre påverkan som har bedömts i riskutredningen är påverkan från extrem 
vind, åskoväder, hög vattennivå och sabotage. Sannolikheten för skador till följd av dessa 
faktorer har bedömts som minimal till följd av vidtagna säkerhets- och skyddsåtgärder. Då 
havsnivån bedöms stiga ca 1 m fram till 2100 (SBF 2012), är det på sikt nödvändigt att ta fram 
åtgärder för att skydda kusten.  
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4.10.3 Förändring av riskbilden 

Del av den volym petroleumprodukter som hanteras på depån kommer successivt att bytas ut 
till bio- eller avfallsbaserade oljor. Följande huvuddrag kan sammanfattas avseende påverkan 
på den totala riskbilden vid depån till följd av att större volym biobaserade oljor kommer att 
hanteras, samtidigt som volymen av hanterad petroleumprodukt på sikt minskar:  
 

• Bio- eller avfallsbaserade oljor kommer att hanteras enligt samma rutiner och med 
samma utrustning som de petroleumprodukter som tidigare hanterats i de aktuella 
cisternerna varför sannolikheten för att de identifierade skadehändelserna ska inträffa 
kan förväntas vara oavhängig typ av produkt som lagras/hanteras. 

• Bio- eller avfallsbaserade oljor har, liksom de petroleumprodukter som hanteras i de 
aktuella cisternerna, mycket låg löslighet (eller ingen löslighet) i vatten samt god 
adsorptionsförmåga varför spridningsförloppet i mark och grundvatten vid ett utsläpp 
kan förväntas vara likartat. 

• Bio- eller avfallsbaserade oljor har, liksom hanterade petroleumprodukter, relativ 
densitet understigande 1 varför spridningsförloppet vid utsläpp till ytvatten är likartat. 
Här spelar även oljornas begränsade löslighet i vatten in. 

• De bio- eller avfallsbaserade oljorna är varken klassificerade som miljö- eller hälso-
farliga eller innehåller svårnedbrytbara, bioackumulerande och toxiska ämnen, till skill-
nad från flertalet hanterade petroleumprodukter. De är heller inte klassificerad som 
mutagena, cancerogena eller reproduktionstoxiska. Detta medför att konsekvenserna 
för miljön och människors hälsa blir mindre och mer kortvariga vid ett utsläpp av dessa 
oljor jämfört med av petroleumprodukter.  

• De bio- eller avfallsbaserade oljorna som inledningsvis är aktuella är icke brandfarliga 
till skillnad från hanterade petroleumprodukter. Undantag för HVO som har likartad 
flampunkt och brandfarlighet som t.ex. diesel och pyrolysolja som kan jämföras med 
bensin avseende brandrisk. Risken förknippad med brand vid depån minskar totalt sett 
där det istället för petroleumprodukter hanteras oljor.  

• Vissa bio- eller avfallsbaserade oljor kan ha mer korrosiva egenskaper än petroleum-
produkter. Åtgärder vidtas för att hantera detta för aktuell utrustning. Risken för 
utsläpp till följd av korrosion bedöms då inte vara större än vid lagring och hantering 
av petroleumprodukter. 

 
Planerad hantering av bio- eller avfallsbaserade oljor bedöms bidra till en minskning av den 
totala risken för allvarlig påverkan på miljön vid ett eventuellt utsläpp till mark och grund-
vatten i jämförelse med hantering enligt gällande tillstånd. Konsekvenserna för miljön vid ett 
utsläpp av bio- eller avfallsbaserade oljor blir mindre och mer kortvariga i jämförelse med ett 
utsläpp av petroleumprodukter. Hantering av oljor bedöms inte öka risken för påverkan på 
närliggande verksamheter, verksamhetsplatser, bostäder etc. Preems verksamhet bedöms inte 
heller bli känsligare för påverkan från omgivningen. 
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4.10.4 Riskreducerande åtgärder 

Nedan anges exempel på förebyggande och begränsande riskreducerande åtgärder som berör 
verksamheten associerad med hantering av produkter på cisternområden samt rörlednings-
gator och kajer som kan nyttjas vid lossning och utlastning. Åtgärderna är hämtade från den 
riskutredning som tillhör verksamhetens säkerhetsrapport. Se även avsnitt 4.1och 4.2 i denna 
MKB och den tekniska beskrivningen (ansökans bilagaA) för beskrivning av verksamheten. 
 
De riskreducerande åtgärderna är indelade i tekniska och icke-tekniska åtgärder. De tekniska 
åtgärderna består av funktionella barriärer såsom nivåmätningssystem, detektorer/larm etc. 
samt fysiska barriärer som avser depåns utformning med t.ex. invallningar och avloppssystem. 
Icke-tekniska åtgärder kan vara organisatoriska eller operativa. Organisatoriska åtgärder utgörs 
t.ex. av säkerhetskultur, rutiner och utbildning. Med operativa åtgärder avses mänskliga 
faktorer och de åtgärder som utförs i enlighet med rutiner och kompetens. 
 
Tekniska åtgärder (funktionella och fysiska): 

• Nivåövervakningssystem och larmfunktioner för hög och höghög-nivå i cisterner 
• Oberoende mekaniskt högnivålarm i cisterner 
• Dräneringsraketer 
• Skumpåföringsledningar på cisterner 
• Kylsprinklers på cisterner 
• Gasdetektorer i invallningar kring klass 1-cisterner, kopplade till nödstopp 
• Klass 1-cisterner inom invallning som rymmer cisternens volym. Vid gemensam invall-

ning rymmer innehållet i invallningens största cistern samt 10 % av innehållet i de 
övriga cisternerna. 

• 15 minuters-invallningar kring cisterner innehållande klass 3-produkt eller oklassad 
produkt 

• Additivtankar står på hårdgjord yta inom invallning 
• Spillskydd på läckagekänsliga platser utanför invallning 
• Sarg på pumpplattor 
• VRU står på hårdgjordyta med sarg 
• Bilutlastningsplatsen är placerad under tak på hårdgjord yta av betong vilken är 

ansluten till OFA-systemet. 
• Skumsprinkler på bilutlastningsplatsen som utlöser automatiskt vid aktiverad flam-

detektor. Kan också startas manuellt. 
• Gasdetektorer på bilutlastningsplats 
• Fordons- och förardatabas medger endast lastning av godkända förare och tankbilar 
• Tankbilars överfyllnadsskydd kopplade till automatiskt nödstopp 
• OFA-brunnar och oljeavskiljare med oljelarm 
• Internt OFA-system anslutet hamnens gemensamma OFA-system (ca 30 m3). 
• Backventiler på importledningar 
• Adsorptionsmedel på strategiska platser 
• Tättingar i anslutning till dagvattenbrunnar 
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• Stationär länsa för stängning av hamninloppet 
• Manuella nödstopp på strategiska platser 
• Manuellt nödstopp på tankfartyg 
• Manuella brandlarm kopplade till SOS Alarm 
• Handbrandsläckare och brandpostsystem 
• Brandgator 

 
Icke-tekniska åtgärder (organisatoriska och operativa): 

• Verksamhetshandbok med instruktioner för drift och underhåll 
• Instruktioner och checklistor vid lossning och lastning av tankfartyg 
• Säkerhetskrav på tankbilar och utbildningskrav på chaufförer 
• Arbetstillstånd inkl. riskbedömning 
• Hetarbetstillstånd 
• EX-klassade områden med särskilda regler 
• Datorbaserat underhållssystem 
• Säkerhetskrav ställs av Preem på tankfartyg 
• Utbildning av personal 
• Säkerhetsvakt, lossningsledare (i kontrollrum) och ledningsvakt vid lossning och last-

ning av tankfartyg 
• Två personer närvarande vid överpumpning mellan cisterner 
• Kommunikation via radio under lossning/lastning och överpumpning 
• Regelbunden kontroll av slangar på bilutlastningen samt utbyte av slangar vart fjärde 

år 
• Vardaglig rondering av egen personal 
• Rondering av vaktbolag utanför ordinarie arbetstid. 
• Ronderingsverktyg anger vad som ska kontrolleras per ronderingspunkt 
• Depåpersonal i jourberedskap 
• Vardaglig jämförelse av data från nivåmätningssystem och data från utastad mängd. 
• Märkning av rörledningar, ventiler etc. 
• Normenlig besiktning av cisterner och rörledningar 
• Provtryckning av lastslangar på kajen enligt regelverk 
• Personlig skyddsutrustning 
• Intern plan för räddningsinsatser 
• Insatsplan 
• Övningar med räddningstjänst och länsövningar 
• Räddningstjänstens insatser och utrustning 
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5 Samråd  
Samråd har utförts i enlighet med 6 kap. miljöbalken. Syftet med samrådet har varit att ge 
information om den planerade förändringen till Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, enskilda 
som kan antas bli särskilt berörda, myndigheter, organisationer och allmänhet samt inhämta 
synpunkter rörande den förändrade verksamheten och innehåll i ärendets ansökan och miljö-
konsekvensbeskrivning. Samrådet har också syftat till att uppfylla kravet på samråd enligt 13 § 
lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie-
olyckor.  
 
Verksamheten på depån i Helsingborg kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enlighet 
med 6 § 1 pkt i miljöbedömningsförordningen (2017:966).  
 
Den 25 maj 2020 genomfördes ett samråd med Länsstyrelsen Skåne, Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst, Miljöförvaltningen Helsingborg och Helsingborgs Hamn AB. Inför detta samrådsmöte 
hade deltagarna tillsänts skriftligt underlag för samråd. Underlag samt mötesanteckningar 
återfinns i bilaga B2. Efter samrådsmötet, som komplement till vad som framfördes under 
mötet, skickade Länsstyrelsen anteckningar från tidigare genomgång av samrådsunderlaget, se 
bilaga B3. 
 
Den 10 juni 2020 skickades skriftligt underlag ut för samråd till särskilt berörda, myndigheter, 
organisationer etc. Följebrev och sändlista återfinns i samrådsredogörelsens bilaga 6. 
 
Den 10 augusti 2020 publicerades en annons rörande den planerade förändringen av verksam-
heten och kommande ansökan i Helsingborgs Dagblad. Annonseringen gjordes både analogt 
och digitalt, se samrådsredogörelsens bilaga 8. 
 
Med anledning av utfört samråd har svar inkommit från: 
 

• Havs- och vattenmyndigheten 
• Jordens Vänner Helsingborg 
• Kustbevakningen 
• Länsstyrelsen Skåne 
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
• Naturvårdsverket 
• Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
• Stadsbyggnadsförvaltningen 

 
Skrivelserna återfinns i samrådsredogörelsens bilaga 9. 
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6 Bedömningsgrunder 

6.1 Skyddsintressen 

6.1.1 Riksintressen 

Riksintressen för energiproduktion, hamnar, sjöfart, luftfart, vägar och järnvägar regleras i 3 
kap. miljöbalken. Områden för den här typen av riksintressen ska så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 
 
De delar av Helsingborgs hamn som utgör riksintresse för hamn är områden för HH-ledens 
färjetrafik med passagerar- och biltrafik mellan Helsingborg och Helsingör, samt områden för 
container- och annan godstransport. Riksintresse för sjöfart utgörs dels av farlederna i 
Öresund (Knähaken – Nord-/Väst-/Sydhamnen samt Knähaken – Bulkhamnen), dels av trafik-
separeringssystemet (TSS) som inrättats på grund av sundets mycket täta fartygstrafik. 
 
Utpekade vägar av riksintresse inom Helsingborgs stad är E4 och E6/E20. Utpekade järnvägar 
är Skånebanan Helsingborg-Kristianstad som förbinder Västkustbanan (Göteborg-Malmö), 
Södra stambanan och Blekinge Kustbana och därmed har en interregional betydelse, samt Råå-
banan (Helsingborg-Eslöv) som förbinder Helsingborg med Godsstråket genom Skåne. Vidare 
omfattas kombiterminalen Helsingborg C, med anslutning till rangerbangård och hamn samt 
goda anslutningar till övergripande järnvägsnät och Europavägarna. Dubbelspår mellan 
Helsingborg C och Maria samt fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör pekas ut som 
framtida riksintressen. Inom Helsingborgs stad saknas öppet redovisade områden som utgör 
riksintresse för totalförsvarets militära del. 
 
Riksintressen med geografiska bestämmelser redovisas i 4 kap. 1 § och 4 § miljöbalken 
(1998:808). Hela Helsingborgs kustområde inklusive en stor del av havsområdet ingår i ett riks-
intresseområde för kustzonen som sträcker sig från Bohuslän till Uppland. Inom detta område 
får exploatering och andra ingrepp i miljön endast ske om områdenas natur- och kulturvärden 
inte påtagligt skadas. Bestämmelserna utgör dock inget hinder för utveckling av befintliga tät-
orter eller lokalt näringsliv. 
 
Inom Helsingborgs tätort utgör Helsingborgs centrala delar inklusive S:ta Marias sjukhus-
område (M15), Ramlösa brunn (M17) samt Rååns dalgång (M10) riksintressen för kulturmiljö-
vård. Närmast belägna riksintressen för naturvård utgörs av Pålsjö – Domsten (N44) i norr samt 
Råån med omgivningar (N45) i söder. Riksintressen för friluftsliv i omgivningen utgörs av Kulla-
berg med kusten Höganäs-Helsingborg och Pålsjö skog (FM03) i norr samt Råån (FM07) i söder. 
Yrkesfisket i Öresund skyddas av riksintresseområdet Öresund norra Skåne län (område 51-54). 
 

Page 74 of 372



2020-10-16 45 / 95 
 

\\preem03\vfr\Depå & Distribution\Depådrift\PREEM DEPÅ\Miljö\Helsingborg\Tillståndsprövning 
Helsingborg 2019-2020\MKB\Bilaga B MKB.docx 

 
preem.se 

6.1.2 Skyddsvärda områden 

Inom Helsingborgs stad finns det 19 naturreservat, varav tio är beslutade av Länsstyrelsen och 
resterande nio är kommunala, samt två vattenskyddsområden. Samtliga listas i bokstavs-
ordning i Figur 6. Nedan figuren följer en kort beskrivning av de områden som ligger närmast 
Energihamnen samt områden belägna inom eller i anslutning till Preem depås huvudsakliga 
vattenrecipient. 
 

 
Figur 6 Områden med skyddsvärd natur inom Helsingborgs stad. Områden märkta med * ligger 
utanför kartbild. Områden i svart text beskrivs översiktligt nedan i figuren. Grönstreckat 
område: Naturreservat. Blåstreckat område: Vattenskyddsområde. (Kartbild från 
www.skyddadnatur.naturvårdsverket.se 2020) 
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Grollegrund (9) utgörs av ett cirka 1 580 hektar stort vattenområde i norra Helsingborg. Natur-
reservatet hyser värdefulla miljöer som är reproduktionslokal för många fiskarter. Den stora 
artrikedomen inom området beror av dess många och skiftande bottenmiljöer och starka 
strömmar. I området finns både torsk och ovanlig småfläckig rödhaj. 

 
Knähaken (11) är ett marint naturreservat, beläget i Öresunds djuphavsränna på 30 meters 
djup. Miljön är korallrevsliknande och reservatet är känt för sin ovanligt artrika bottenfauna. 
Det rika djurlivet beror sannolikt på de kraftiga strömmarna i området, i kombination med en 
regelbunden vattentemperatur, ett stabilt salthaltsförhållande och hög syrehalt. 
 
Pålsjö (13) är ett stort natur- och rekreationsområde med höga natur- och kulturvärden. 
Naturreservatet består av ett mycket omväxlande landskap med skog, åkrar, ängs- och betes-
marker, bäckar, raviner, strand, hav och parker. Boken utgör ett karaktärsträd i Pålsjö. Här 
finns även flera skyddsvärda och ovanliga växt-, svamp- och djurarter.  
 
Rååns dalgång (14) med omgivande landskap har förordnande om skydd för landskapsbilden 
enligt naturvårdslagen. Naturreservatet utgörs av lövskog, öppna beteshagar och en å, där 
öringen leker under höst och vinter. Skogen har ett rikt fågelliv och inhyser många olika arter. 
Gamla träd är speciellt viktiga för många hålhäckande fåglar och här finns även flera sällsynta 
växter. 
 
Ättekulla (18) naturreservat är ett varierat rekreationsområde, med höga kulturmiljövärden. 
Miljön utgörs av lummiga skogspartier, öppna ängar och hagmarker. Ättekulla är Helsingborgs 
mest fornlämningstäta område, med rester från stenåldern och framåt.  
 
Örby (19a) och Ramlösa hälsobrunn (19b) är båda vattenskyddsområden, inom vilka särskilda 
försiktighetsmått krävs för miljöfarliga verksamheter. 
 
Örby ängar (20) är Helsingborgs mest artrika område med över 400 växter, 300 svampar samt 
många fågel- och insektsarter. Naturreservatet är en mosaik av slåtterängar och betesmarker, 
sumpskogar och dammar.  
 
Örbyfältet (21) är ett kommunalt vattenskyddsområde som innehåller ungefär en miljon kubik-
meter vatten och fungerar som vattentäkt för Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Hela fältet 
är vattenskyddsområde med bestämmelser kring bland annat avlopp, energibrunnar, jordbruk 
och förvaring av oljeprodukter. Vägar och järnvägar som passerar området har skydd för ut-
släpp. 
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6.2 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav 
som ställs genom Sveriges medlemskap i EU. 
 

6.2.1 Luftkvalitet 

Miljökvalitetsnormer (MKN) rörande luftkvalitet regleras av luftkvalitetsförordningen (SFS 
2010:477). Normer finns för kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, 
partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. I Tabell 2 
sammanfattas MKN relevanta för Preems verksamhet i Helsingborgs Energihamn. 
 
Tabell 2 Miljökvalitetsnormer för luft enligt SFS 2010:477, relevanta för Preems verksamhet i 
Helsingborgs Energihamn. 

 Halt Aritmetiskt 
medelvärde Villkor 

NO2 

40 µg/m3 År  

60 µg/m3 Dygn Får överskridas 7 ggr/år. 

90 µg/m3 Timme 
Får överskridas 175 ggr/år om förorenings-

halten inte överstiger 200 µg/m3/timme mer 
än 18 ggr/år. 

NOX 30 µg/m3 År 

Gäller i stället för normen för kvävedioxid i 
områden där det är minst 20 km till närmaste 

tätbebyggelse eller 5 km till annat bebyggt 
område, industriell anläggning eller motor-

väg. 

SO2 100 µg/m3 Dygn 
Får överskridas 7 ggr/år om förorenings-

halten inte överstiger 125 µg/m3/timme mer 
än 3 ggr/år. 
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 Halt Aritmetiskt 
medelvärde Villkor 

200 µg/m3 Timme 
Får överskridas 175 ggr/år om förorenings-

halten inte överstiger 350 µg/m3/timme mer 
än 24 ggr/år. 

CO 10 mg/m3 8 timmar  

Ozon 120 µg/m3 8 timmar Medelvärdet ska eftersträvas. 

Bensen 5 µg/m3 År  

Partiklar 
PM10 

40 µg/m3 År  

50 µg/m3 Dygn Får överskridas 35 ggr/år. 

Partiklar 
PM2,5 

 

25 µg/m3 År  

Bly 0,5 µg/m3 År  

 
Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad utför kontinuerliga mätningar av luftföroreningar i 
stads- och gatumiljöer i stadens centrala delar. Mätningar görs på tre platser, två i gatunivå 
och en i taknivå, dock med olika omfattning vid respektive mätstation. De senast presenterade 
mätresultaten är från år 2019 (Helsingborgs stad, 2020), nedan sammanfattade relativt 
gällande MKN. 
 
Årsmedelvärdena för kvävedioxid uppgick till 16,0, 21,5 och 22,4 μg/m3 på de olika mät-
platserna, vilket i samtliga fall är väl under gällande MKN. Dygnsmedelvärdet enligt MKN över-
skreds inte vid något tillfälle. Timmedelvärdet överskreds totalt 2, 15 samt 11 timmar, vid de 
olika mätstationerna.  
 
Inga överskridanden av MKN:s dygns- eller timvärde för svaveldioxid inträffade under året. 
Årsmedelvärdet uppgick till 2,2 μg/m3. Inte heller för ozon inträffade några överskridanden av 
MKN. Högsta dygnsvärdet uppgick till 108,5 μg/m3 och medelvärdet för året uppgick till 60,2 
μg/m3. 
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MKN:s dygnsvärde för partiklar (PM10) överskreds under fyra dygn, under mätperioden (23 
feb – 31 dec). Medelvärdet för perioden uppgick till 17,3 μg/m3. I sin sammanställning redo-
visar Helsingborgs Stad inte något mätresultat för partiklar (PM2,5). Ett beräknat årsmedel-
värde finns emellertid presenterat i den årsrapport för 2020 som Skånes Luftvårdsförbund 
tagit fram, tillsammans med Helsingborgs och Malmös kommuner, avseende luftkvaliteten i 
Skåne. Med ett beräknat årsmedelvärde på 10-14 μg/m3 för Helsingborgs centrala delar, klaras 
MKN.  
 
I årsrapporten redogörs vidare för parametrarna kolmonoxid (CO), bensen, tungmetaller (Pb, 
Ni, Cd, As) och benso(a)pyren. För samtliga av dessa parametrar klaras MKN med mycket god 
marginal på samtliga mätplatser inom samverkansområdet Skåne.  
 

6.2.2 Vattenkvalitet 

Kvalitetskrav i form av MKN för yt- och grundvattenförekomster inom Västerhavets vatten-
distrikt, framgår av Länsstyrelsen Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten Västerhavet) 
föreskrifter (14 FS 2016:58) om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet. 
 
Ytvatten 
Hamnbassängen utanför Helsingborgs energihamn tillhör den 19 km2 stora ytvattenföre-
komsten Helsingborgsområdet, se Figur 7.  
 

 
Figur 7 Ytvattenförekomsten Helsingborgsområdet i Öresund (www.vattenmyndig-
heterna.se/hitta-ditt-vatten.html). 
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År 2017 bedömdes den ekologiska statusen för ytvattenförekomsten Helsingborgsområdet till 
måttlig ekologisk status. Vattenförekomsten är påverkad av såväl övergödning som hamnverk-
samhet. Kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd för ytvattenförekomsten har ännu inte klassifi-
cerats enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25), men Vattenmyndig-
heten bedömer att påverkan från hamnverksamheten är så pass omfattande att kvalitets-
faktorn sannolikt har en sänkt status inom området.  
 
För att erhålla övergripande god ekologisk status i vattenförekomsten som helhet krävs om-
fattande förbättrande åtgärder med avseende på de hydromorfologiska förhållandena. Dessa 
åtgärder skulle dock medföra att hamnverksamheten inte längre kan bedrivas i sin nuvarande 
omfattning. Att hamnen utgör ett väsentligt samhällsintresse, och att det bedöms vara ekono-
miskt orimligt att vidta alla de åtgärder som krävs för att nå god ekologisk status, motiverar ett 
mindre strängt krav för området. Kravet har därför fastställts till Måttlig ekologisk status, med 
en tidsfrist till 2027. För andra påverkanskällor inom området ska dock alla nödvändiga åtgär-
der genomföras, för att till 2027 ha uppnått god status för de kvalitetsfaktorer som påverkas 
av annat än hamnverksamheten. 
 
Kvalitetskravet för kemisk ytvattenstatus är satt till god kemisk ytvattenstatus, undantaget 
bromerad difenyletrar (PBDE) samt kvicksilver (Hg) och kvicksilverföreningar där kravet är 
sänkt till uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Problemet med PBDE beror främst på påverkan 
från långväga luftburna föroreningar. Den största påverkan av Hg består av global atmosfärisk 
deposition, från tung industri och stenkolsförbränning, som under lång tid har ackumulerats i 
skogsmarkers humuslager. Från dessa sker ett kontinuerligt läckage till ytvatten, med påföljan-
de ackumulering i vattenlevande organismer och fisk. Problemen med både PBDE och Hg be-
döms vara av sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar 
att åtgärda dem. Halterna av respektive förorening får dock inte öka, från december 2015. 
 
Även antracen utgör ett undantag från det övergripande kvalitetskravet, med klassningen upp-
når ej god kemisk status. Undantaget är satt med en tidsfrist till 2027, på grund av tekniska 
skäl. Samma klassning, dock utan att vara ett undantag från kvalitetskravet, gäller för tributyl-
tenn (TBT).  
 
I Helsingborgsområdet finns vidare tre skyddade områden, där badvattenkvaliteten ska uppnå 
klassningen tillfredsställande. Uppsatt krav klaras för samtliga områden. 
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Grundvatten 
I berggrunden under Helsingborgs Energihamn finns den 226 km2 stora grundvattenförekom-
sten Helsingborgssandstenen, se Figur 8. Betydande påverkanskällor för grundvattenföre-
komsten är jordbruk, urban markanvändning och vattenuttag. 
 

 
Figur 8 Grundvattenförekomsten Helsingborgssandstenen (www.vattenmyndig-
heterna.se/hitta-ditt-vatten.html). 

 
År 2019 angavs kvalitetskraven som grundvattnet ska uppfylla enligt SGU:s bedömnings-
grunder till god kemisk grundvattenstatus samt god kvantitativ status. Med kvalitetskrav avser 
SGU riktvärden för grundvatten och startpunkt för att vända stigande trender av förorenings-
halter enligt metodik angiven i SGUs föreskrifter SGU-FS 2013:2. 
 
Den kemiska statusen för Helsingborgs grundvatten klassas som otillfredsställande p.g.a. höga 
kloridhalter. Förekomsten bedöms vara i risk att inte uppnå god kemisk status till år 2027 med 
avseende på klorid, konduktivitet, bekämpningsmedel, nitrat, arsenik, bensen, kadmium, kvick-
silver, bly, PFAS (11) och summa trikloreten/tetrakloreten. 
 
Undersökningar avseende kvantitativ status saknas, men denna bedöms som god fram till att 
ny information framkommer. På grund av stora vattenuttag för dricksvattenproduktion och in-
dustriändamål samt kommunal vattenförsörjning, bedöms grundvattenförekomsten riskera att 
inte uppnå god kvantitativ status år 2027.  
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6.2.3 Omgivningsbuller 

MKN för omgivningsbuller (förordning 2004:675) är en slags målsättningsform, som innebär att 
vi ska eftersträva att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Hel-
singborgs stad arbetar sedan 2014 aktivt med att förbättra bullersituationen i staden. Av 
kommunfullmäktige antaget åtgärdsprogram (Helsingborgs stad, 2018) är det andra i 
ordningen och uppföljning av genomförda insatser visar att arbetet sedan start gett önskat 
resultat, trots stor inflyttning.  
 

6.3 Miljömål 

År 1999 beslutade riksdagen om ett nationellt miljömålssystem som skulle ge en långsiktig 
målbild för landets miljöarbete samt fungera som vägledning för miljöarbetet i hela samhället. 
Det övergripande målet för miljöpolitiken, generationsmålet (inriktningsmålet), fastslogs till att 
vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan 
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser (www.sverigesmiljomal.se).  
 
Generationsmålet konkretiseras genom 16 beslutade miljökvalitetsmål, som beskriver det 
tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Målen är allmänt formulerade och 
omfattar:  
 

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö – Ej tillämpligt i Skåne 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 

 
Av de 12 miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå, bedömer Länsstyrelsen Skåne att 
inget kommer att nås till år 2020 i Skåne. Målen begränsad klimatpåverkan, skyddande ozon-
skikt och säker strålmiljö bedöms enbart på nationell nivå. I syfte att underlätta arbetet för att 
nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet finns 16 beslutade etappmål, med angivna målår, 
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som tydliggör områden där insatser bör sättas in. Etappmålen är formulerade inom följande 
områden: 
 

• Avfall (2) 
• Begränsad klimatpåverkan (5)  
• Biologisk mångfald (2) 
• Farliga ämnen (3) 
• Hållbar stadsutveckling (3) 
• Luftföroreningar (1) 
 

6.3.1 Regionala miljömål 

Som ett komplement till de nationella miljömålen har Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och 
Kommunförbundet Skåne, inom Klimatsamverkan Skåne, beslutat om fem regionala miljömål 
inom miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan. Målen fastställdes i regionens gemen-
samma klimat- och energistrategi 2018, med målår 2030. I klimat- och energistrategin pekas 
prioriterade åtgärdsområden ut och förslag till åtgärder samt regionala aktörer som kan bidra 
till att initiera och genomföra åtgärderna presenteras. (Länsstyrelsen Skåne, 2018) 
 
Regionens fastställda miljömål är följande:  
 

• År 2030 ska utsläppen av växthusgaser i Skåne vara minst 80 % lägre än år 1990. 
• År 2030 ska utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne vara högst 5 ton koldioxid-

ekvivalenter per person och år. 
• År 2030 ska energianvändningen i Skåne vara minst 20 % lägre än år 2005 och utgöras av 

minst 80 % förnybar energi.  
• År 2030 ska andelen resor som görs med cykel eller gång vara minst 30 % och andelen resor 

som görs med kollektivtrafik vara minst 28 % av det totala antalet resor i Skåne. 
• År 2030 ska utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne vara minst 70 % lägre än år 

2010. 

 
Innebörden av samtliga miljömål relevanta för Preems verksamhet i Helsingborgs Energihamn 
presenteras i avsnitt 8.3. 
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6.3.2 Lokala miljömål 

Helsingborgs stad har en ambition om att vara ledande i miljö- och klimatfrågor. Miljörelate-
rade mål på lokal nivå finns formulerade i det stadsövergripande styrdokumentet Livskvalitets-
programmet, som ersatte stadens miljöprogram år 2016 och gäller till 2024 (Helsingborgs stad, 
2016) . Programmet innehåller stadens långsiktiga mål och riktar sig främst till Helsingborgs 
stads förvaltningar, nämnder och bolag. Dock syftar det också till att involvera och inspirera 
näringsliv, föreningar och invånare i arbetet med livskvalitet. De områden som staden vill 
jobba med benämns viljeriktningar och omfattar: 
 

1) Varmt välkomnande 
2) Allas delaktighet 
3) Livslång aktivitet 
4) Kunskap om värdefulla samband 
5) Långsiktigt ansvarstagande 

 
Varje viljeriktning delas in i ett antal prioriterade aktiviteter. Mätbara mål inom respektive om-
råde finns inte uppsatta, utan det är upp till alla boende och verksamma inom Helsingborg att 
kontinuerligt arbeta för att nå så långt möjligt inom respektive viljeriktning. Preem ser de två 
sista viljeriktningarna som särskilt relevanta för den egna verksamheten då det är här vi kan 
bidra till störst skillnad, framför allt inom de prioriterade områdena Minskat ekologiskt fot-
avtryck och Hållbara resor och transporter. 
 
Stadens övergripande mål och prioriterade aktiviteter bryts sedan ner i ett antal underliggande 
planer, där Klimat- och energiplanen är det dokument som främst bedöms beröra Preem och 
Preems verksamhet (Helsingborgs stad, 2018). Denna sträcker sig till 2024 och innehåller 6 
prioriterade områden som Helsingborg strävar efter att nå (punkt 1-6 nedan), med uppsatta 
ambitioner. Klimat- och energiplanen innehåller även ett antal åtgärder som ska utföras under 
respektive område. Ambitioner som har bedömts som relevanta för Preem anges med bokstav 
nedan, (a-b): 
 

1) Klimatutsläpp och resursanvändning i balans. 
a. Nettoutsläppen av växthusgaser är noll senast 2035. Kompletterande åtgärder 

för att nå nettonollutsläpp får tillgodoräknas.  (Mellan 1990 och 2015 har 
utsläppen minskat med 45 %.)2 

b. Det ekologiska fotavtrycket har minskat till en hållbar nivå senast år 2045. 
 

2) Transporter och resor: Bryta beroendet av fossila bränslen inom transportsektorn och 
öka andelen hållbara resor och transporter.  

 
2 Senast 2035 ska växthusgasutsläppen vara minst 85% lägre än 1990. Följer nationellt klimatmåls 
definition (Miljömålsberedningen, 2016). 
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a. Koldioxidutsläppen från vägtrafik har minskat med 80 % till 2030, jämfört med 
20103. 
 

3) Konsumtion: Skapa alternativ till konsumtion av resurskrävande livsmedel, varor och 
tjänster. 

 
4) Energi: Använda energi effektivt och klokt, såväl förnybar energi (sol och vind) som 

återvunnen energi ska utvecklas så långt möjligt. 
a. Energianvändningen är 50 % mer effektiv 2030, jämfört med 20054. 
b. Primärenergianvändningen för el och uppvärmning har minskat med 30 % till 

2035 (16,5 MWh/invånare och år 2016).  
c. Helsingborgs fjärrvärme utgörs av 100 % återvunnen eller förnybar energi 

2024 (99,6 % 2016). 
 

5) Finansförvaltning: Främja en hållbar kommunal finansmarknad. 
 

6) Kolinlagring: Öka inlagringen av koldioxid i mark och vegetation. 
 

6.4 Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

Målet med miljöbalkens hänsynsregler är att förebygga negativa effekter av verksamheter. Alla 
verksamheter som omfattas av miljöbalken måste kunna visa att de uppfyller dessa regler.  
 
Hänsynsreglerna finns i 2 kap. miljöbalken:  
 

1. Bevisbörderegeln: När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens 
och när sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är 
alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att 
visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Detta gäller även den som har 
bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön.  
 

2. Kunskapskravet: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet. 
 

 
3 På nationell nivå ska utsläppen från transportsektorn minska med 70% till 2030 jämfört med 2010.  
4 Målet uttrycks i termer av tillförd energi (total energitillförsel) i relation till bruttonationalprodukten 
(BNP). Målet finns på nationell nivå (Energikommissionen, 2017). 
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3. Försiktighetsprincipen: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktig-
hetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma 
syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 

4. Produktvalsprincipen: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska 
organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan 
ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Mot-
svarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk 
produkt eller bioteknisk organism. 
 

5. Hushållning- och kretsloppsprincipen: Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att  
1. minska mängden avfall,  
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,  
3. minska de negativa effekterna av avfall, och 
4. återvinna avfall. 
I första hand ska förnybara energikällor användas. 

 

6.5 Förutsedd klimatförändring  

Mänskliga aktiviteter uppskattas ha orsakat cirka 1°C av den globala uppvärmningen över för-
industriella nivåer, med ett troligt intervall från 0,8 till 1,2°C (IPCC, 2018). I den norra delen av 
Europa stiger temperaturen med det dubbla, i förhållande till ökningen av den globala medel-
temperaturen. Denna förändring får konsekvenser världen över med bland annat ökade hälso-
effekter för utsatta grupper, ökad risk för skogsbränder och höjning av havsnivån som ett 
resultat av issmältning. Vidare ökar nederbörden vintertid och extrema regn kommer mer fre-
kvent, vilket resulterar i ökad risk för översvämning i bebyggda områden. Även transport-
system och elförsörjning riskerar att påverkas.  
 
Helsingborg bedöms vara sårbart för översvämningar orsakade av höga vattennivåer och sky-
fall. Höga vattennivåer påverkar i huvudsak kustområdet, medan skyfall resulterar i risk för 
översvämning både längs kusten och runtom i staden.  
 
Havsytan längs Sveriges kust har i genomsnitt höjts med omkring 20 centimeter sedan år 1890 
(Naturskyddsföreningen, 2019). I Skåne, där landhöjningen är liten, förväntas nettoeffekten av 
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havsnivåhöjningen bli cirka 0,8-1,0 m år 2100. Resultat från klimatmodeller och vattenstånds-
beräkningar visar på att Helsingborg bör planera för en medelvattennivåhöjning av 0,5 m fram 
till år 2065 och 1,0 m fram till år 2100 (Sweco, 2016).  
 
I takt med att medelvattenståndet ökar, kommer det bli vanligare att högvattennivåer uppstår. 
Detta, tillsammans med ökad förekomst av stormar/hård blåst, ökar risken för översvämning. 
Beroende på var översvämningen inträffar och dess omfattning, kan konsekvenserna bli bety-
dande, till exempel med skador på byggnader och störningar i samhällsviktiga funktioner som 
följd. I områden där miljöfarliga verksamheter bedrivs kan sekundära olyckor uppstå. Påverkan 
på stränder och annan vattennära natur riskerar att bli omfattande, om inte åtgärder vidtas för 
att skydda kuststräckan mot t.ex. erosion och underminering. (Helsingborgs stad, 2012) 
 
Ökade havsnivåer kommer också medföra att grundvattennivån i kustområdet höjs, vilket 
bland annat kan påverka bärigheten i marken och orsaka skador på byggnader/installationer.  
 

7 Bedömda effekter av verksamheten  
Nedan redogörs för verksamhetens påverkan på miljön samt skyddsåtgärder som finns vid-
tagna/kommer att vidtas associerade med respektive miljöaspekt.  

7.1 Utsläpp till luft  

Emissioner till luft genereras vid transporter med tankfartyg och tankbilar/lastbilar, vid lagring 
och överpumpning samt vid lossning och utlastning. Förbränning av bränsle vid transporter 
medför emissioner av växthusgaser (främst koldioxid), svavel- och kväveoxider, lättflyktiga 
kolväten samt sotpartiklar. Beräkningar av emissioner från transporter redovisas i avsnitt 7.8.1. 
Depåns inverkan på luftkvaliteten i Helsingborg redovisas i 8.2.1. 
 

7.1.1 Utsläpp av lättflyktiga kolväten (VOC) från lagring och hantering 

Vid såväl lagring som hantering emitteras lättflyktiga kolväten (VOC), framförallt från hanter-
ingen av bensin. Hanteringen av klass 3-produkter genererar små emissioner p.g.a. produk-
ternas låga ångtryck. Ångtrycken för dessa produkter är i allmänhet 0,1-0,5 kPa för diesel, 
eldningsolja och oljor. Klass 1-produkter med högre ångtryck orsakar större emissioner från 
lagring och hantering. Exempel på ångtryck för mera lättflyktiga produkter/råvaror i ansökan är 
ca 5,9 kPa för etanol och 65-100 kPa för bensin, alkylat och isomerat. Ångtrycket för bensin-
produkter kan variera med årstid och produkternas sammansättning.  
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Beräkningsmodell 
I Tabell 3 redovisas beräknade emissionsmängder från hanteringen av klass 1-produkter 
(bensin och etanol). Beräkningarna omfattar emissioner vid utlastning till tankbil samt från 
cistern (cisternandning). Beräkningar har utförts med beräkningsprogrammet E-PRTR Toolkit 
Version 6.1 framtaget av Concawe. Nuvarande mjukvaror som används bland SPBI:s medlems-
företag är Concawes program eller ”TANKS” (EPA). Inom branschorganisationen Svenska 
Petroleum och Biodrivmedelsinstitutet, SPBI, pågår diskussioner kring beräkningsverktyg för 
VOC. Representanter för medlemsföretagen kommer att diskutera sig fram till en samsyn över 
användning av mjukvaran. Det finns även kompabilitetsproblem för beräkningsprogrammen 
vid nyare Windowssystem. Alla medlemsföretag är heller inte medlemmar i Concawe, varför E-
PRTR Toolkit inte på samma sätt finns att tillgå för dem.  
 
Förutsättningar och antaganden vid beräkningarna 
Väder 
Data (temperatur, solinstrålning och vindstyrka) från 2019 har använts vid beräkningarna för 
2019 resp. uppskattad hantering för ansökan.   
 
Ångtryck 
För beräkning av emissionerna för 2019 har 65 kPa använts då det är det ångtryck som ligger 
till grund för beräkningar i ansökan till det gällande tillståndet. Beräkningarna omfattar endast 
bensin då etanol inte fanns på depån under 2019. Vid beräkning av emissioner från den upp-
skattade hanteringen i nu föreliggande ansökan har 82 kPa använts. 
 
Utsläppshalt från gasåtervinningsanläggningen (VRU) 
Mätresultat från 2019, 0,325 g/Nm3, (Preem AB, 2020) har använts vid beräkning av utsläpp 
2019 resp. för uppskattad hantering för ansökan. Utsläppshalten bedöms vara representativ 
för anläggningen jämfört med tidigare år och liknande anläggningar på Preems övriga depåer.  
 
Enligt Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1996:14 är kraven på utsläpp 35g/Nm3 som timmedel-
värde VOC halt. Utsläppsbegränsningen i gällande tillstånd för depå Helsingborg är 10 g/Nm3.  
 
Hanterad mängd = årligt genomslag av klass 1-produkter 
Mängderna anges i Tabell 3. Genomslag för 2019 har hämtats från miljörapporten. Nollalterna-
tivet är mängd angiven i ansökan för det befintliga tillståndet (Alrutz Advokatbyrå, 2004). 
Denna produktmängd kan dock inte nyttjas fullt ut p.g.a. villkor 13 i tillståndet anger ett rikt-
värde på 7500 kg VOC/år för utsläpp, vilket är något lägre än det beräknade utsläppet vid 
maximal hantering av bensin. För beräkning av utsläpp från nu ansökt verksamhet uppskattas 
att mängden klass 1-produkter kan bli i nivå med ansökan från 2003-2004, men den årliga 
hanteringen kommer att påverkas av hur efterfrågan på marknaden och raffinaderiernas 
behov utvecklas.   
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Utsläppen kommer i den ansökta verksamheten att stå i proportion till hanteringen. Det med-
för att om depån hanterar mindre volymer klass 1-produkt än uppskattat blir utsläppen följakt-
ligen lägre. En successivt ökande hantering av bio- eller avfallsbaserade oljor förväntas inte öka 
emissionerna av VOC från depån i någon betydande utsträckning i och med att oljorna, undan-
taget pyrolysolja, inte innehåller lättflyktiga kolväten och därmed har låga ångtryck. Baserat på 
redovisade uppgifter och att befintliga utsläppsbegränsande åtgärder överensstämmer med 
branschpraxis ser inte Preem behov av att införa ytterligare åtgärder för att minska emission-
erna av VOC. 
  
Tabell 3 Uppskattade årliga emissionsmängder av VOC vid hantering av klass 1-produkt. 

 2019  Ansökt hantering Nollalternativ 
VOC från lagring och 
utlastning av produkter  

6600 kg 8900 kg/år Riktvärde 7500 kg/år* 

Genomslag klass 1-
produkt  

62 250 ton 170 000 ton 
 

165 000 ton 

*Villkor 13 i befintligt tillstånd från 2006-06-29. 
 
Samtliga klass 1-cisterner är utrustade med inre flytande tak med dubbeltätningar och fasta 
yttre tak. Returtankens avluftningsledning är ansluten till depåns gasåtervinningsanläggning. 
Dessa installationer minimerar emissioner av lättflyktiga kolväten till luft vid in- och utpump-
ning samt vid lagring. Cisternerna är målade med en färg som har en värmereflexionskoeffi-
cient på minst 70 %. Cisterner/tankar för lagring av produkter med flampunkt > 55°C har fasta 
yttre tak och är atmosfäriskt avluftade via avluftningsledningar på taken. 
 
Samtliga lastande tankbilar ansluts till depåns VRU. Återvunnen bensin återpumpas till någon 
av depåns bensincisterner. VRU-anläggningen har kapacitet för att kunna ta hand om den nu 
ansökta hanteringen. Om VRU:n inte fungerar stoppas bilutlastningen automatiskt och utlast-
ning kan ej ske förrän gasåtervinningsanläggningen är i drift igen. Se teknisk beskrivning, 
ansökans bilaga A för mera information om VRU. 
 

7.1.2 Lukt 

Vissa av de bio- eller avfallsbaserade oljor som avses hanteras vid depån kan eventuellt ge 
upphov till lukt. De inledningsvis aktuellaoljorna (undantaget pyrolysolja) innehåller dock inte 
några lättflyktiga komponenter, vilket gör att eventuella luktstörningar bör bli begränsade 
sammantaget (Tyréns, 2020), se bilaga 2. 
 
Preems erfarenheter från hantering av biobaserade oljor är hittills att RME, som har hanterats 
sedan ett flertal år tillbaka på depån, inte ger upphov till lukt. Detsamma gäller HVO, vilken 
infördes till depån under 2017. Vid ansökan om ändringstillstånd 2019-2020 för införande av 
råtalldiesel (RTD) på depån redogjorde Preem för riskerna för luktstörningar av denna olja. 
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Bolaget bedömer att risken för oacceptabla luktstörningar från hanteringen av RTD är liten. 
Bedömningen grundas på erfarenheter från tillverkning i Piteå samt från Preems hantering vid 
depån i Norrköping, raffinaderiet i Göteborg samt från den inleverans av RTD som hittills har 
skett till depå Helsingborg.  
 
I ändringsansökan för RTD beskrevs att det fall då mer koncentrerade luktande gaser kan 
släppas ut är vid utlastning till fartyg. I takt med att fartyget fylls trängs luft i fartygstankarna 
ut. Om denna luftblandning uppfattas som olukt, t.ex. vid närmaste bostäder ca 500 m öster 
om kajen, kan en grov beräkning göras för att belysa förekomsten av olukt. Ändringsansökan 
omfattade hantering av 200 000 ton RTD per år. Vid fullt utnyttjande av den mängden per år 
skulle lastning till fartyg ske under ca 300 av årets timmar, vilket utgör ca 3,5 % av året. Efter-
som vindförhållandena skiftar kommer lukten från fartygslastningen att spridas i olika rikt-
ningar samt blandas ut och spädas. Det bedöms att de närmast belägna bostäderna endast en 
mindre del av tiden kan utsättas för lukt. Beträffande luftkvalitet i omgivningsluft finns för 
vissa ämnen normer, men för lukt från råtalldiesel eller andra bio- eller avfallsbaserade oljor 
finns inga fastlagda normer.  
 
Vid ändringsansökan för RTD föreslog Preem att luktundersökningar ska utföras när hanter-
ingen av RTD vid depån hunnit få viss omfattning. Redovisningen föreslogs ske inom ramen för 
nu föreliggande tillståndsansökan. Hanteringen av RTD på depån har emellertid inte nått en 
större omfattning ännu. Luktundersökning har därför inte utförts än, men luktstörningar har 
inte noterats av depåns personal eller inkommit som klagomål från omgivningen eller tillsyns-
myndigheten.  
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7.2 Utsläpp till vatten 

I avsnitt 4.4 och i den tekniska beskrivningen, ansökans bilaga A beskrivs hur avlopps- resp. 
dagvatten från depån hanteras och vilka försiktighetsåtgärder som tillämpas t.ex. oljeav-
skiljare. Typ av utsläpp, reningsmetod, mottagare/recipient och föroreningar sammanfattas 
nedan i Tabell 4. 
 
Tabell 4 Utsläppstyper till vatten, reningsmetoder, mottagare/recipient och föroreningar från 
depå Helsingborg samt rening och recipient. 

Typ av utsläpp Reningsmetod Mottagare/Recipient Föroreningar 
Nuvarande verksamhet resp. nollalternativ 
Oljehaltigt 
avloppsvatten 
(OFA) 

Oljeavskiljare hos 
Preem. Därefter till 
Helsingborgs hamns 
OFA-system och olje-
mottagning (OMT). 
Hamnen ansvarar för 
OMT. 

Vatten från OFA/OMT och 
olja lagras i OMT och trans-
porteras därefter bort med 
tankbil för destruktion.  
Avstängningsventiler finns 
vid oljeavskiljare m.fl. 
platser. 

Kolväten, huvudsakligen 
från petroleum-
produkter. 

Dagvatten Oljefilter i brunnar som 
skulle kunna nås av spill.  

Öresund via Helsingborgs 
hamns dagvattensystem. 
Avstängningsventiler finns 
inom depån, bl.a. där depån 
ansluter till hamnens 
system. 

Kolväten, huvudsakligen 
från petroleum-
produkter. 

Sanitärt spill-
vatten 

Leds till kommunens 
avloppsnät och vidare till 
Öresundsverket. 

Öresund via Öresunds-
verket. 

Endast sanitära förore-
ningar.  

Ansökt verksamhet 
Oljehaltigt 
avloppsvatten 
(OFA) 

Se nuvarande verksam-
het. 

Se nuvarande verksamhet. Kolväten (petroleum- 
resp. biobaserade) och 
ev. fetter  

Dagvatten Se nuvarande verksam-
het. 

Se nuvarande verksamhet. Kolväten (petroleum- 
resp. biobaserade) och 
ev. fetter. 

Sanitärt spill-
vatten 

Se nuvarande verksam-
het. 

Se nuvarande verksamhet. Endast sanitära förore-
ningar.  

Vatten från 
rengöring av 
cisterner 

Tvättvattnet samlas upp 
med sugbil. Ombesörjs 
av det företag som 
anlitas för rengöring. 

Tvättvatten klassas utifrån 
avfallsförordning, säkerhets-
datablad etc.  Omhändertas 
i enlighet med klassning av 
godkänd mottagare. 

Kolväten (petroleum- 
eller biobaserade) alter-
nativt fetter beroende 
på cisternanvändning. 
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I det gällande tillståndet föreskrivs i villkor 3 att vatten som innehåller ämnen vilka inte är 
gravimetriskt separerbara inte får avledas till OFA-systemet, utan ska omhändertas som avfall. 
Depån hanterar i dag bensin som kommer till depån färdigblandad med etanol. En konsekvens 
av detta är att vatten inte dräneras från bensincisterner. Vid ett eventuellt spill av bensin till 
OFA-ledning eller oljeavskiljare på bilutlastningen stängs utloppet från depån och bensinen 
sugs upp för att inte nå Helsingborgs Hamns oljemottagning (OMT). Invallningar till bensin-
cisterner är inte anslutna till OFA-systemet. Vid inlagring av etanol på depån, vilket medges i 
det gällande tillståndet samt ingår i ansökan, avser Preem att tillämpa samma förfarande som 
för bensin.  
 
De bio- eller avfallsbaserade oljorna har mycket låg löslighet i vatten och är gravimetriskt sepa-
rerbara. I ändringsansökan för råtalldiesel beskrev Preem att vid eventuellt spill eller läckage 
av RTD är det primära valet att omhänderta utsläppet med sugbil och skicka det till destruktion 
och inte till OFA-systemet. Motsvarande kommer att göras för övriga oljor. Den ansökta hante-
ringen medför alltså ingen förändring i arbetssätt jämfört med nuvarande verksamhet eller 
nollalternativet. 
 
Preem har rutiner samt en intern plan för räddningsinsatser som träder i funktion vid ett even-
tuellt utsläpp till recipienten. Information om detta finns beskrivet i 4.10 och säkerhets-
rapporten. Dessutom finns en oljeskyddsplan för Helsingborgs hamn. Vid granskning av sam-
rådsunderlaget för den nu aktuella tillståndsansökan tog Länsstyrelsen upp oljeskyddsplanen. 
Frågor om uppdatering av planen hade ställts 2018 vid samrådsmötet inför ändringsansökan 
för råtalldiesel (RTD). Planen har inte uppdaterats sedan dess. Helsingborgs Hamn AB är 
ansvarig för planen och uppdatering av denna. 
 

7.2.1 Utsläppshalter 

Nuvarande verksamhet resp. nollalternativ 
Villkor 5 i det gällande tillståndet anger att halterna av olja i dagvatten, som uppkommer inom 
verksamheten och avleds till recipient, får som riktvärde inte överstiga 5 mg/l, mätt som olje-
index, och inte överstiga 1 mg/l mätt som totalt extraherbara aromatiska ämnen. Dagvattnet 
får inte innehålla påvisbara mängder av andra ämnen eller produkter som hanteras inom 
depån. Provtagning av dagvatten görs kvartalsvis vid bilutlastningens köryta enligt egenkon-
trollprogram kommunicerat med tillsynsmyndigheten. Provtagningen görs i anslutning till 
nederbörd för att det ska finnas vatten i systemet att provta. Dagvattnet analyseras med avse-
ende på: 

• Oljeindex (krav i villkor) 
• Totalt extraherbara aromatiska ämnen (krav i villkor) 
• Opolära alifatiska kolväten 
• Totalt extraherbara alifatiska ämnen 
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Analys av opolära alifatiska kolväten och totalt extraherbara alifatiska ämnen lades till av 
Preem fr.o.m. 2017 för att komplettera bilden av kolväteförekomst. 2018 förfinades resultaten 
för oljeindex av laboratorierna genom fraktionering. Analysresultat och deras förhållande till 
riktvärden presenteras i Figur 9 och Figur 10.  
 

 
 
Figur 9 Resultat från analys av oljeindex i dagvatten vid körytan till bilutlastningen inom Preem 
1 under 2015-2019. För provtagningstillfällen där resultat varit lägre än detektionsgränsen har 
ett värde motsvarande 50 % av detektionsgränsen använts i diagrammets bakgrundsdata för 
att möjliggöra presentation av en sammanhängande tidsserie. Fr.o.m. 2018 fraktioneras olje-
index samt summeras av laboratoriet. 
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Figur 10 Resultat från analys av totalt extraherbara aromater, opolära alifater resp. totalt 
extraherbara alifater i dagvatten vid körytan till bilutlastningen inom Preem 1 2015-2019. För 
provtagningstillfällen där resultat varit mindre än detektionsgränsen har ett värde motsvar-
ande 50 % av detektionsgränsen använts i diagrammets bakgrundsdata för att möjliggöra 
presentation av tidsserien. Fr.o.m. 2017 har även totalt extraherbara alifater och opolära ali-
fater analyserats. 

 
Som framgår av redovisade analysresultat har riktvärdena för oljeindex resp. totalt extraher-
bara aromater underskridits med god marginal under perioden 2015-2019. Detta visar att före-
komsten av utsläpp på depån till dagvattensystemet är ringa och att Preems förebyggande 
åtgärder och rutiner har avsedd effekt.  
 
En successivt ökande hantering av bio- eller avfallsbaserade oljor förväntas inte ändra förhål-
landena avseende frekvens av eller mängd utsläpp till vatten från depån. Oljorna kommer att 
hanteras på likartat sätt som petroleumprodukterna och med samma försiktighetsåtgärder. 
Emellertid finns ett behov av att utreda vilka analysmetoder och begränsningsvärden som bör 
tillämpas för att säkerställa att även eventuella utsläpp av oljor detekteras i depåns dagvatten. 
Hanteringen av bio- eller avfallsbaserade oljor på depån är i nuvarande verksamhet begränsad. 
Preem finner därför att lämpliga analysmetoder och begränsningsvärden bör utredas under 
prövotid då hanteringen av oljor har blivit mera omfattande än dagens hantering.  
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7.2.2 Påverkan på kustvattnet 

I 3.6 nämns att det finns ett kustkontrollprogram för Helsingborg. Kontrollen utförs av miljöför-
valtningen. Den senast publicerade resultatrapporten avser provtagningar utförda 2017-2018 
(Helsingborgs stad, 2020). Bland provtagningsstationerna finns flera i anslutning till 
Helsingborgs hamn. Helsingborgs hamn AB är delfinansiär till dessa mätpunkter. Placering av 
provtagningsstationer visas i Figur 11. 
 

 
 
Figur 11 Provtagningsstationer inom Helsingborgs kustkontroll. Gröna och röda prickar marke-
rar provtagningslokaler i recipientkontrollprogrammet, där gröna stationer är aktiva och röda 
inaktiva. (Helsingborgs stad, 2020) 

 
Av de aktiva (gröna) mätstationerna i Figur 11 är det WVÄH (Västhamnen) och SYH (Syd-
hamnen) som ligger närmast Energihamnen inkl. Preems verksamhetsområde. 
 
Bottenfauna och syresättning av sediment 
Miljöförvaltningen konstaterar i kustkontrollrapporten att parametrarna för bottenfauna, t.ex. 
antal arter och biomassa, ligger något lägre på stationen i Sydhamnen jämfört med medel-
värdet för övriga stationer inom kontrollprogrammet. Förvaltningen finner att en möjlig för-
klaring kan vara närheten till belastningskällor på stationen och aktiviteter i hamnen. 
(Helsingborgs stad, 2020)  
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Kustkontrollen 2017-2018 visade att syresättningen i bottensedimenten låg på samma nivå 
som tidigare och att något reducerade syreförhållanden fortfarande råder (Helsingborgs stad, 
2020). 
 
Preem bedriver verksamhet i hamnen och kan därigenom bidra till förhållandena i sediment 
utanför hamnområdet. Omfattningen av eventuell påverkan kan inte anges utifrån redovisade 
data från kustvattenkontrollprogrammet. Preem bedömer att dock bolagets bidrag är litet i 
och med verksamhetsområdets begränsade yta (ca 7 % av hamnens totala yta) och att dag-
vattenmängden från Preems område torde vara liten jämfört med hamnområdets totala dag-
vatten.  
 
Antalet anlöp av tankfartyg till Preem både i nuvarande verksamhet (52 anlöp 2019) och vid 
ansökt verksamhet (ca 160 anlöp) uppgår till mindre än 1 % av det totala antalet fartygsanlöp i 
Helsingborgs hamn (29771 anlöp år 2018) (Helsingborgs Hamn, 2020). Preem bedömer att den 
ansökta verksamheten inte kommer att ge någon nämnvärd påverkan på bottenfauna och 
sediment vid normal drift. Om det däremot skulle ske ett utsläpp från depån eller fartyg finns 
risk för påverkan. Den risken finns även i nuvarande verksamhet. Försiktighetsåtgärder samt 
hantering av risker och olyckor beskrivs i 4.10 och 7.9 samt i säkerhetsrapporten. 
 
Metaller i sediment och musslor 
När det gäller metallhalter i sedimenten visar mätningarna att Västhamnen har lägre halter än 
Sydhamnen 2017-2018. Miljöförvaltningen bedömer att detta delvis kan bero på att Väst-
hamnen har en lägre halt av organiskt material i sedimenten än Sydhamnen och därför binds 
miljögifter sämre i lägre grad i Västhamnen och ger lägre resultat vid analys. Vid jämförelse 
med Naturvårdsverkets tillståndsklasser avviker metallhalterna tydligt till mycket tydligt från 
förindustriella nivåer i Sverige. Detta gäller för koppar, kvicksilver, arsenik, zink och bly. 
(Helsingborgs stad, 2020)  
 
Halter av bly, nickel, kadmium och kvicksilver i musslor har analyserats i kustkontrollen. Resul-
taten överskrider Helsingforskommissionens, HELCOM, förslag på gränsvärden för god miljö-
status i både Västhamnen och Sydhamnen. (Helsingborgs stad, 2020)  
 
Metallföroreningar har påträffats i mark och grundvatten inom Preems verksamhetsområde på 
vissa platser. Risk för utläckage till kustvattnet kan därför inte helt uteslutas. I 3.8 och 7.3.1 
beskrivs markföroreningar närmare och där framgår att metallföroreningarna främst kommer 
från fyllnadsmassor som användes när hamnområdet anlades på 1960-talet. Preem är inte 
markägare utan arrenderar marken.  
 
Bly förekom inom drivmedelsbranschen tidigare som tillsats i bensin och är förbjudet sedan 
1995. Blyhalter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenade områden har 
påträffats i enstaka provpunkter hos Preem vid markundersökningar. Vid byggnation av invall-
ningar på Preem 1 och Preem 2 under 2017-2019 har föroreningar avlägsnats genom schakt-
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sanering när så har varit tekniskt möjligt. Förekomsten av metaller i mark och grundvatten 
inom Preems verksamhetsområde och eventuellt läckage till kustvattnet bedöms inte påverkas 
av den ansökta verksamheten. 
 
Miljögifter i sediment och musslor 
Vid mätningar av hexaklorbensen (HCB) 2018 hade sedimenten i både Sydhamnen och Väst-
hamnen höga till mycket höga halter av HCB jämfört med utsjösediment längs Sveriges kust. 
Halten av HCB i musslor var dock lägre än rapporteringsgränsen på samtliga mätpunkter 
(Helsingborgs stad, 2020). 
 
Halterna av PCB i sediment är för både Västhamnen och Sydhamnen höga eller mycket höga 
jämfört med utsjösediment enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Halterna i musslor 
är dock generellt under medlet för respektive mätpunkt. (Helsingborgs stad, 2020) 
 
Tributyltenn, TBT, användes tidigare som bottenfärg på båtar för att förhindra påväxt. Från och 
med 2008 är det förbjudet i hela världen att använda TBT. Analys av TBT gjordes inte för Syd-
hamnen 2017-2018. I den mätpunkt i Västhamnen som är relevant sett ur Preems perspektiv, 
WVÄH, var halterna av TBT under rapporteringsgränsen, vilket innebär att Miljöförvaltningen 
inte kan ange med säkerhet om Helsingforskommissionens, HELCOM, gränsvärde för god 
status överskrids. (Helsingborgs stad, 2020) 
 
Preem har inte använt HBC. PCB kan ha funnits i äldre utrustning på depån, men denna utrust-
ning finns inte kvar. Byggnader från tiden då PCB användes i t.ex. fogmassor inventerades av 
Preem 2008 och saneringsbehov förelåg ej. Tributyltenn kan ha ingått i bottenfärg till tank-
fartyg medan ämnet var tillåtet. Preem bedömer dock att tankfartygen inte bidrar till den låga 
förekomst av TBT som kustvattenkontrollen har detekterat. Den ansökta verksamheten 
bedöms inte heller påverka förekomsten av miljögifter i kustvattnet. 
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7.2.3 Förekomst av ämnen upptagna i ramvattendirektivet 

I den tekniska beskrivningen, ansökans bilaga A, finns kemikalieförteckningar där det framgår 
att två ämnen som är listade som prioriterade ämnen listade i ramdirektivet för vatten 
(2000/60/EG) förekommer i några (petro)kemiska produkter som hanteras på depån. I Tabell 5 
redovisas berörda ämnen och additiv. 
 
Tabell 5 Förekomst av prioriterade ämnen listade i ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) på 
depån 

Namn Användning Prioriterat ämne Halt 
Dyeguard Green MC25Y Färgämne Naftalen <10 % 
Keropur DP 5213 Additiv Naftalen <1 % 
OLI-9970 Nordic Additiv Naftalen <1 % 
Stadis (R) 450 
 

Additiv Naftalen 
Bensen 

≤3 % 
<0,1 % 

 
Enligt uppgifter Preem har från leverantörerna av produkterna tillsätts inte naftalen eller 
bensen vid tillverkningen av färgämnet eller additivet. Ämnena ingår som föroreningar i de lös-
ningsmedel som används i produkterna och det blir därför svårt att fasa ut ämnet.   
 
Lagring färgämne och additiv sker i cisterner med invallning. Hanteringen sker i slutna system 
och vid normal drift sker därmed inga utsläpp till vatten. Risk för kontaminering av mark och 
vatten föreligger endast om det skulle uppstå ett läckage.  
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7.3 Mark och grundvatten 

7.3.1 Föroreningar i mark och grundvatten 

I avsnitt 3.8 har redogjorts för förekomsten av förorenade områden, genomförda undersök-
ningar och de avhjälpande åtgärder för mark och grundvatten som har påbörjats resp. genom-
förts. Befintliga föroreningar inom Preems verksamhetsområde utgörs av kolväten från petro-
leumprodukter och i viss mån metaller. Metallerna bedöms härröra främst från de fyllnads-
massor som användes när energihamnsområdet anlades. Det har vid undersökningar och 
schaktningar påträffats skrot, rivningsavfall m.m. i marken. Petroleumföroreningarna är 
orsakade av tidigare spill.  
 
Den ansökta verksamheten bedöms inte påverka befintliga föroreningar i mark och grund-
vatten då inga större om- eller tillbyggnader eller andra större ändringar planeras som 
påverkar markanvändningen. Om det blir aktuellt med grävarbete följs Preems rutin för 
schaktning, se nedan för beskrivning av rutin.  
 
De försiktighetsåtgärder som finns i nuvarande verksamhet för att förhindra att läckage upp-
står kommer att tillämpas även för den ansökta verksamheten oavsett vilken produkt/råvara 
som hanteras och lagras. Detsamma gäller agerande vid ett eventuellt utsläpp.  
 
Merparten av de bio- eller avfallsbaserade oljorna kräver varmhållning vid lagring för att vara 
pumpbara. Vid ett eventuellt läckage till mark innebär det att utsläpp av en värmd olja stelnar 
när det svalnar relativt snabbt. Spridningen i omgivningen bedöms därför blir begränsad. De 
biobaserade oljorna bedöms generellt ha en låg rörlighet i jord p.g.a. deras fysikaliska egen-
skaper såsom hög densitet, låg vattenlöslighet och hög adsorption till jord. Det minskar även 
risken för kontaminering av grundvatten. Vidare skulle en biobaserad olja i mark efter ett 
eventuellt utsläpp att brytas ned betydligt snabbare än motsvarande utsläpp av petroleum-
produkt p.g.a. de biobaserade är biologiskt lättnedbrytbara. Vidare är petroleumprodukter 
mera toxiska än de biobaserade. Ytterligare information om de biobaserade produkterna finns 
i bilaga B1. 
 
Sammantaget bedöms den ansökta verksamheten inte medföra en ökad risk för förorening av 
mark och grundvatten. 
 

7.3.2 Rutin för schaktarbete 

Inför ett planerat grävarbete, exempelvis vid ombyggnad, har Preem som rutin att kommuni-
cera med tillsynsmyndigheten. I kommunikationen beskrivs arbetet samt uppgift om Preem 
avser att göra en miljöteknisk markundersökning av området eller ej. Bolagets ställnings-
tagande beror av arbetets omfattning samt kännedom om det finns eller sannolikt kan finnas 
föroreningar i mark och/eller grundvatten inom område som påverkas av schaktning. Beslutar 
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Preem och/eller tillsynsmyndigheten att undersökning krävs anlitas konsultfirma som utför 
undersökningen. Provtagningsplanen kommuniceras med tillsynsmyndigheten och resultat-
rapport sänds till myndigheten efter undersökningen. Påträffas föroreningar som behöver 
åtgärdas görs sedan en anmälan om avhjälpande åtgärder. Schaktmassor klassificeras utifrån 
föroreningsgrad och omhändertas i enlighet med detta av godkänd transportör och mottagare. 
När avhjälpande åtgärder har utförts inlämnas en slutrapport till tillsynsmyndigheten. 
 
Om förorening påträffas när grävarbete inte har föregåtts av undersökning eller okänd förore-
ning upptäcks inom undersökt område underrättas tillsynsmyndigheten omgående. Därefter 
vidtar provtagning, framtagande av avhjälpande åtgärder etc. och kommunikation med 
myndigheten om detta.  
 

7.4 Avfall 

Typerna av avfall blir likartade vid den ansökta verksamheten som i nuläget med undantag för 
att rester av ytterligare bio- eller avfallsbaserade oljor, emballage m.m. kan tillkomma. Den 
mängd farligt avfall som uppkommer vid depån varierar från år till år. Variationen beror på 
olika behov av rengöring av cisterner t.ex. till följd av produktbyte eller cisternunderhåll. Det 
finns heller ingen korrelation mellan totalt hanterade produktmängder under ett år och upp-
komna avfallsmängder. När det gäller icke-farligt avfall är det mera likartat mellan åren med 
undantag för om t.ex. byggnadsarbete utförs. Det icke-farliga avfallet bedöms inte påverkas av 
den ansökta verksamheten. Som exempel redovisas uppkomna avfallsmängder under år 2019 i 
Tabell 6. 
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Tabell 6 Uppkomna avfallsmängder under 2019 (Preem Miljörapport 2019). 

Avfallstyp Mängd i ton Avfallskod för farligt avfall 

Oljeabsorbenter 0,500 15 02 02* 

Oljeabsorbenter granulattyp 0,240 15 02 02* 

Oljehaltigt avfall 92,01 13 05 07* (78 ton till HHAB) 
13 05 02* (14,01 ton)  

Glykol 3,44 16 01 14* 

Aerosoler/sprayburkar 0,100 08 01 11* 

Småbatterier 0,005 20 01 33* 

Blästersand 65,42 12 01 16* 

Brännbart avfall 6,96  

Kontorspapper 0,06  

Wellpapp 0,72  

Glas 0,32   

Järn- och metallskrot 20,18  

Betong 16,52  

Trä 5,6  
Schaktmassor  
(anläggning av invallningar Preem 1) 227,58 

 

Totalt  439, 66  

 

7.5 Energi 

Som energikällor på depån nyttjas elenergi för drift av pumpar, gasåtervinningsanläggning 
(VRU), belysning, lokaluppvärmning, ventilation m.m. samt fjärrvärme för varmhållning av 
cisterner vid inlagring av produkter/råvaror som kräver värme. Tidigare fanns oljepannor för 
uppvärmning av cisterner, men dessa togs ur drift 2014.  
 
Preem genomförde energikartläggningar på samtliga depåer 2011. Därefter har flera energi-
besparande åtgärder gjorts dels utifrån förslag i kartläggningarna och dels av andra skäl. 
Exempel på genomförda åtgärder på depå Helsingborg som har bidragit till minskad och/eller 
effektivare energianvändning: 

• Renovering av kontoret med bl.a. utbyte av fönster, tilläggsisolering av tak och väggar samt ny 
anläggning för uppvärmning, ventilation och kyla. 

• Utbyte och nyinstallering av belysning både inom- och utomhus. Vid både utbyte och nyinstalla-
tion används numera LED-belysning.  
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• Närvarostyrd belysning i pumprum. 
• Frekvensstyrning av pumpar. 
• Förbättrad isolering på distributionsrör. 

 
Under 2019 förbrukades knappt 560 MWh elenergi. Förbrukningen av el bedöms bli likartad 
vid verksamhet enligt nollalternativet. Vid den ansökta hanteringen kommer förbrukningen av 
elenergi att öka något p.g.a. ökad drift av pumpar i och med en högre årlig hantering av 
produkter. Omfattningen av denna ökning har inte kvantifierats. De biobaserade oljorna 
kommer i vissa fall att kräva omrörning, vilket har uppskattats medföra en ökning av elförbruk-
ningen med maximalt ca 970 MWh per år.  
 
År 2019 förbrukades inte någon fjärrvärme, men kan bli aktuellt för cisternuppvärmning vid 
verksamhet enligt nollalternativet om lagring av tjockolja skulle återupptas på depån, vilket det 
gällande tillståndet omfattar.  
 
I den ansökta verksamheten kommer det att finnas ett större behov av att varmhålla oljor. 
Framtida fjärrvärmeförbrukning vid fullt utnyttjande av den ansökta hanteringen beräknas till 
ca 4 800 MWh per år. Värmeslingorna i cisternerna är kamflänsade vilket medför en effektiv 
värmeöverföring till den olja som ska varmhållas.  
 
Fjärrvärmen levereras av Öresundskraft och utgjordes till 99,8 % av återvunnen eller förnybar 
energi 2019 (Öresundskraft, 2020). Öresundskraft har som mål att år 2024 ha nått 100 %. Se 
även avsnitt 7.8.2 om utsläpp till luft vid användning av fjärrvärme. 
 

7.6 Vattenanvändning 

Vatten används vid rengöring av cisterner och annan utrustning samt i personal- och sanitets-
utrymmen. Under år 2019 förbrukades 789 m3 vatten. Den utökade hanteringen vid depån för-
väntas inte påverka vattenanvändningen i någon betydande utsträckning.  
 

7.7 Buller  

Depån är lokaliserad i Energihamnen där buller genereras främst från verksamhetsutövarnas 
tankfartyg i farled och vid kaj samt från bilar vid och inom hamnområdet. Preems depåverk-
samhet ger upphov till buller vid lossning och lastning av tankfartyg och bilar, från VRU, 
pumpar och arbeten på depån. Lossning/lastning sker dygnet runt året om. Ljud från VRU:n är 
mera intermittent då det påverkas av förekomst av lastande tankbilar. Underhållsarbeten och 
liknande arbeten på depån sker främst på vardagar under dagtid. Vid underhåll av cisterner 
kan invändig blästring utföras, vilket medför en tillfällig ökning av ljudnivån. Även detta arbete 
sker främst på dagtid vardagar.   
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Den planerade verksamheten medför en betydande ökning av antalet tankfartygsanlöp5 jäm-
fört med både nuvarande verksamhet och nollalternativet vid fullt utnyttjande av den ansökta 
hanteringen. Därmed blir förekomsten av ljud från fartyg vid depån frekventare, men ljudnivån 
från det enskilda fartyget bedöms vara desamma som vid nuvarande verksamhet. Trots 
ökningen av tankfartyg kommer Preem fortfarande att stå för mindre än 1 % av den totala 
fartygstrafiken i Helsingborgs hamn och farled. 
 
När det gäller lastbilstrafik medför den ansökta verksamheten en begränsad ökning jämfört 
med dagens nivå och ytterligare bullerpåverkan av omgivningen bedöms inte bli betydande. I 
takt med att depån ställs om från dagens verksamhet med frekvent utlastning till tankbil till att 
bli en feedstock-terminal kommer buller från VRU:n att minska i omfattning p.g.a. ett minskat 
behov av gasåtervinning.   
 
Om Preem däremot skulle utnyttja nollalternativet maximalt skulle depån då kunna trafikeras 
med ungefär dubbelt så många tankbilar årligen som idag enligt miljökonsekvensbeskrivningen 
(Rockstore Engineering, 2003) som ligger till grund för det gällande tillståndet. Det skulle med-
föra ökat buller från bilarna och från VRU:n både jämfört med nuvarande verksamhet och 
ansökt verksamhet. 
 
Dunsar kan höras ifrån angränsande verksamheters hantering av containrar i Preems när-
område. Preem avser att hantera containers med försiktighet dels med tanke på oljorna som 
levereras och dels för att undvika att störande ljud uppstår.  
 
Villkor 17 i det gällande tillståndet föreskriver att buller från verksamheten får som riktvärde 
inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 50 dBA dagtid (kl 7-18) 
vardagar, 40 dBA nattetid (kl 22-7) samtliga dygn och 45 dBA övrig tid. Om hörbara tonkompo-
nenter och/eller impulsartat ljud förekommer ska den tillåtna ljudnivån sänkas med 5 dBA-
enheter. Momentana ljud får som riktvärde nattetid (kl 22-7) uppgå till högst 50 dBA.  
 
Preems depå finns i en komplex omgivning med många bullerkällor. Inga klagomål på störande 
buller från verksamheten har hittills framförts. Därför har inte mätning utförts vid närmaste 
bostäder och inte heller närfältsmätning med beräkning av ljudnivå vid bostäder. Preem har 
haft en dialog med tillsynsmyndigheten om detta i samband med periodiska besiktningar.  
 
  

 
5 Ett anlöp motsvarar fartygets in- och utresa till/från kaj. 
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7.8 Indirekta effekter 

Till verksamhetens indirekta effekter inräknas utsläpp av föroreningar till luft från bilar (tank-
bilar och bilar med ISO-container) och tankfartyg, samt koldioxidemissioner från användningen 
av fjärrvärme.  
 

7.8.1 Utsläpp till luft från transporter 

Utsläpp till luft från transporter med fartyg och bilar (tankbilar och andra lastbilar) har beräk-
nats för nuvarande verksamhet med data från 2019 och för ansökt verksamhet. Vidare redo-
görs för nollalternativet. Beräkningsmodell, förutsättningar och resultat beskrivs nedan. Beräk-
ningarna omfattar utsläpp som uppkommer under del av tankbilen resp. fartygets färd till/från 
depån samt för fartyg även utsläppen som sker under lossning/lastning vid kaj.  
 
Beräkningsmodell och förutsättningar 
Med antal fartyg avses antal anlöp även när det inte anges. Ett anlöp omfattar fartygets rörelse 
till och från kaj. Med antal tankbilar avses antal fordon som trafikerar depån under året. 
 
Tankfartygen emitterar utsläpp i farled samt vid lossning/lastning vid kaj. Transportsträckan för 
vilken beräkningar har gjorts utgörs av avståndet mellan hamnen och yttre farled vilket uppgår 
till ca 3,5 kilometer. För bilarna uppgår medelsträckan till ca 8 kilometer som är avståndet från 
depån till E6. 
 
Emissionsberäkningar för fartygs- och biltransporter (tank-to-wheel6) har utförts med hjälp av 
NTMCalc (version 4.0) framtaget av Nätverket för Transporter och Miljön. Beräknade utsläpp 
från tank- och lastbilar gäller utsläpp från lastade bilar d.v.s. bilar som lämnar depån med 
produkt i tankarna resp. bilar som levererar produkt/råvara till depån. Beräkning av utsläpp av 
luftföroreningar från fartyg vid kaj är baserade på nyckeltal7 (Trozzi, 2006) och med uppgifter 
om motoreffekter vid lossning respektive lastning från Preem Shipping. 
 

• Vid beräkningarna har antagits att i medeltal 12 timmar åtgår för varje fartyg att 
lossa/utlasta hela lasten. 

• Storlek på fartyg har utgått utifrån fartyg som trafikerar området.  
• Huvudmotorn är inte i drift vid lossning/lastning. Effektuttaget från hjälpmotorerna 

under liggtid vid kaj är ca 75 %, vid lossning med full effekt, och vid lastning ca 10 %.  
• Maximal svavelhalt i fartygsbränslet är 0,1 %. 

 
  

 
6 Tank-to-wheel (TTW) motsvarar de utsläpp ur avgasröret som kommer från fordonets förbränning av drivmedlet. 
7 För marine diesel oil (MDO, worst case).  
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Utsläpp till luft från transporter vid nuvarande verksamhet 
Vid nuvarande verksamhet (år 2019) ankommer huvuddelen av de lagrade produkterna med 
tankfartyg och lastas ut till tankbilar. 
 
Transport till depån skedde med 52 fartygsanlöp 2019, vilka lastade ca 5000 ton (fyllnadsgrad 
98 %) vardera. Vid beräkning av NOx-emissioner vid kaj används motoruppgifter från ett Tier I-
fartyg 8 (worst case enligt Preem Shipping). Transport från depån skedde med totalt 8666 tank-
bilar (Euro 69) med släp (40-50 ton) med en bränsleförbrukning på 0,36 l/km och 32 ton last 
per resa (Preem Logistik). Uppskattade emissionsmängder till luft från dessa transporter under 
angivna beräkningsförutsättningar framgår av Tabell 7. 
 
Tabell 7 Uppskattade emissionsmängder från transporter vid nuvarande verksamhet (år 2019) 

 CO2 [ton] NOx [kg] SO2 
[kg] 

CO [kg] VOC [kg] PM [kg] 

Fartygstransport 11 250 7 8 4 2 
Lossning/lastning vid 
kaj 

274  3800 170 340 160  90 

Tankbilstransport 65 20  0,4  5 2 0,3 
Total emission Ca 350 Ca 4100 Ca 180 Ca 350 Ca 170 92 

 
 
Utsläpp till luft från transporter vid ansökt hantering 
Vid maximal ansökt hantering (750 000 ton per år) uppskattas cirka 160 fartygsanlöp ske. 
Fartyg kan dock komma att lossa in och lasta ut vid samma anlöp. Fartygsstorleken kan också 
komma att variera och påverka uppskattat antal anlöp. Beräkningarna bygger på att tre olika 
fartygsstorlekar antas att anlöpa depån. Vid beräkning av NOx-emissioner vid kaj används 
motoruppgifter från Tier II-fartyg (förklaring – se fotnot på föregående sida) för 100 anlöp 
(Preem Shipping). Resterande fartyg antas vara Tier I.  
 
Transport från depån uppskattas till ca 9400 tankbilar (Euro 6) med släp (40-50 ton) med en 
drivmedelsförbrukning på 3,6 l/mil och 32 ton last per resa (Preem Logistik). Ytterligare ca 800 
bilar antas lossa oljor från ISO-container som rymmer ca 25 ton med samma drivmedelsför-
brukning som tankbilarna. Uppskattade emissionsmängder till luft från dessa transporter 
under angivna beräkningsförutsättningar framgår av Tabell 8. 
 

 
8 Gränsvärden för utsläpp av kväveoxider styrs av motorns tillverkningsår och när fartyget är byggt. Fartyg som är 
byggda år 2000-2010 och som har motorer över 130 kW ska uppfylla utsläppskraven i IMO Tier I. Vid motorbyte ska 
kraven som gäller vid bytestidpunkten uppfyllas. Fartyg som byggs år 2011 och framåt som har motorer över 130 
kW ska uppfylla utsläppskraven i IMO Tier II. Fartyg som byggs år 2021 och framåt som har motorer över 130 kW 
ska uppfylla utsläppskraven i IMO steg III. (Transportstyrelsen). 
9 Enligt Preems transportavtal ska fordon med Euro 6-motorer användas, utöver egna fordon lastar även andra 
kunder vid Preems depåer.  
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Tabell 8 Uppskattade emissionsmängder från transporter vid maximalt utnyttjande av ansökt 
hantering 

 CO2 
[ton] 

NOx [kg] SO2 [kg] CO [kg] VOC 
[kg] 

PM [kg] 

Fartygstransport 46 800 24 30 15 6 
Lossning/lastning vid kaj 470 5500 290 590 280 160 

Tankbilstransport 77 24 0,5 6 2 0,3 
Total emission Ca 590 Ca 6300 Ca 320 Ca 630 Ca 300 Ca 170 

 
 
Utsläpp till luft från transporter vid nollalternativ 
För nollalternativet redogörs här som jämförelse det antalet transporter som angetts i tidigare 
ansökningshandlingar om depåns nuvarande tillstånd skulle nyttjas maximalt. Uppskattat antal 
lossande fartyg har uppskattats till ca 83 stycken, lastande till 20 stycken och 16 667 tankbilar 
som utlastar 30 ton produkt per last; lastande fartyg tillkom i och med ändringstillståndet 2020 
för införande av råtalldiesel (Rockstore Engineering AB, 2003, Midroc Project Management 
2019). Uppgifter om utsläpp har ej redovisats p.g.a. de beräknades enligt andra förutsättningar 
vid miljökonsekvensbeskrivningen 2003 än vad som tillämpas idag. 
 

7.8.2 Utsläpp till luft vid användning av fjärrvärme  

Enligt Öresundskraft var miljövärdet för klimatpåverkan från fjärrvärme i Helsingborg år 2019 
50 gram CO2 ekv per producerad kWh fjärrvärme. År 2016 var värdet, 38 gram CO2 ekv/kWh, 
år 2017, 49 gram CO2 ekv/kWh och år 2018, 48 gram CO2 ekv/kWh (Öresundskraft, 2020).  
 
Den framtida maximala fjärrvärmeförbrukningen för varmhållning av bio- eller avfallsbaserade 
oljor på depån har uppskattats till cirka 4 800 MWh per år. Detta skulle innebära att förbruk-
ningen medför ett utsläpp av 240 ton koldioxid baserat på 2019 års miljövärde från 
Öresundskraft.   
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7.9 Olyckor 

Genomförd riskutredning (avsnitt 0) har visat att sannolikheten för att skadehändelser, som 
bedömts utgöra eller bedömts kunna utvecklas till en allvarlig kemikalieolycka, ska inträffa vid 
depån är mycket liten. De potentiella skadehändelserna är mycket stort utsläpp av petroleum-
produkt på cisternområde och stort utsläpp av petroleumprodukt i rörledningsgata eller vid kaj 
vilket når omgivande mark, grundvatten och/eller hamnbassängen. Även brand inom depå-
området; brand i cistern eller explosion vid cisternområde för klass 1-produkt och vid bilutlast-
ningsplats kan ge upphov till en allvarlig kemikalieolycka. Förebyggande och begränsande 
barriärer för att förhindra och begränsa en allvarlig kemikalieolycka är beskrivet i avsnitt 0 
under Riskreducerande åtgärder. 
 
Utsläpp av produkt på icke hårdgjord markyta infiltrerar marken och riskerar att nå grund-
vattnet. Spridning till vattenrecipienten kan ske via ytavrinning, både på hårdgjorda och icke 
hårdgjorda ytor, samt via avloppssystem och grundvattenyta. Hur stor utbredning ett utsläpp 
får på/i mark beror dels av utsläppets storlek, dels av produktens och markens beskaffenhet. I 
vatten är spridningsförloppet beroende av densitet, viskositet och ytspänning hos produkten 
samt rådande väderleksförhållanden. Förloppet vid alla utsläppscenarier är också beroende av 
möjlighet till insats med begränsning av själva utsläppet genom åtgärder vid källan samt sprid-
ningsbegränsning och sanering. 
 

7.9.1 Petroleumprodukter 

Rörande petroleumprodukter sprids t.ex. ett utsläpp av bensin lättare/snabbare än ett utsläpp 
av eldningsolja/diesel. Ju mer lättflyktiga beståndsdelar en produkt består av, desto större 
andel avdunstar till omgivande luft. En tjockare produkt smutsar ned vegetation, sjöfågel m.m. 
i större omfattning. Samtliga hanterade petroleumprodukter ger toxiska effekter på såväl växt- 
som djurliv, både på land och i vatten. 
 
I vatten är spridningsförloppet beroende av densitet, viskositet och ytspänning. De flesta 
petroleumprodukter har densitet lägre än vattnets, vilket innebär att de flyter på vatten. Inled-
ningsvis sprids ett utsläpp av petroleumprodukt ofta ut som en film på vattenytan, som ett 
resultat av vind och vågrörelser. Låga temperaturer ger hög viskositet och trögflytande 
produkt. I strandzonen uppträder petroleumprodukter ofta som en emulsion. Det är svårt att 
förutsäga vilken spridning ett utsläpp kommer att få. Diesel består av både vattenlösliga och 
olösliga komponenter vilka fördelar sig olika i vattnet; de olösliga komponenterna flyter på 
ytan medan de mer lösliga komponenterna lägger sig i ett skikt under ytan. Detta skadar/dödar 
både fågel och fisk inom utsläppets utbredningsområde, genom nedsmutsning och akut förgift-
ning. Ett utsläpp av petroleumprodukter i vatten riskerar också att skada vegetation, skaldjur 
och vattenorganismer. Produktrester som sjunker till botten ansamlas i bottensediment och 
kan finnas kvar under lång tid och påverka bottenlevande organismer. Långtidseffekter kan 
också orsakas på strandlinjen. 
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Bensin är mycket brandfarlig. Vid ogynnsamma förhållanden kan ett bensinutsläpp antändas 
alternativt bilda gasmoln som sprids längs marken och antänds på annan plats än vid utsläpps-
källan. Miljön påverkas av den utsläppta produkten och av släckvatten som används för brand-
bekämpning samt av giftiga rökgaser som sprids i omgivningen. 
 
Om ett utsläpp av petroleumprodukt från Preems anläggning skulle vara av sådan omfattning 
att det når hamnbassängen kan fåglar som befinner sig i bassängen eller landar där skadas. Om 
produkten sprids vidare utanför hamnbassängen riskeras skador på flora och fauna på stränder 
och i värdefulla naturområden. Inom Helsingborgs hamnområde saknas skyddade naturvärden 
och friluftsområden. I Öresund och längs kusten, norr och söder om Helsingborg, finns där-
emot flera skyddade områden; Natura 2000-områden, naturreservat samt riksintressen för 
naturvård, friluftsliv och yrkesfiske. 
 
För allmänheten utgörs påverkan till följd av utsläpp av petroleumprodukt vid Preems anlägg-
ning främst av exponering för rökgaser i det fall produktutsläppet skulle antändas. Spridning av 
rökgaser är beroende av rådande vindriktning och vindstyrka. Vid ogynnsamma förhållanden 
kan ett stort område påverkas av rökgaser till följd av brand. Energihamnen ligger med tillräck-
ligt säkerhetsavstånd för att brand och explosion inte riskerar att skada tredje man till följd av 
värmestrålning eller tryckvåg. 
 

7.9.2 Etanol 

Etanol är relativt ofarligt i måttliga doser, har låg akut toxicitet och klassas som ofarlig för akva-
tiska organismer. Etanol skingras snabbt och avdunstar i luften, sprids och löses snabbt i 
vatten, avdunstar snabbt i marken och är biologiskt lätt nedbrytbar. Påverkan på miljön vid ett 
utsläpp är därför kortvarig och begränsad. 
 
Etanol är liksom bensin mycket brandfarligt och vid ett utsläpp kan ångorna bilda explosivt gas-
moln. Etanol har emellertid lägre ångtryck samt högre flampunkt och tändtemperatur än 
bensin. Vid en brand i en etanolcistern avges dock större värmestrålning än motsvarande 
brand i en bensincistern och detta behöver beaktas i insatsplaner samt med förebyggande och 
konsekvensbegränsande skydd. 
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7.9.3 Förnybara produkter  

De förnybara produkterna som hanteras vid Preems depå idag (RME och HVO) har, liksom 
hanterade petroleumprodukter, god adsorptionsförmåga, densitet understigande 1 g/cm3 
samt mycket låg löslighet i vatten. Spridningsförloppet i mark, grundvatten och på vattenyta 
vid ett utsläpp kan därmed förväntas vara likartat det beskrivet ovan för petroleumprodukter. 
RME är varken klassificerad som miljö- eller hälsofarlig eller innehåller svårnedbrytbara, bio-
ackumulerade och toxiska ämnen, till skillnad från flertalet hanterade petroleumprodukter. 
RME är inte heller klassificerad som mutagen, cancerogen eller reproduktionstoxiskt. Detta 
medför att konsekvenserna för miljön och människors hälsa blir mindre och mer kortvariga vid 
ett utsläpp av RME jämfört med av petroleumprodukter. Liknande förhållande gäller för HVO, 
med skillnaden att denna är klassificerad som hälsofarlig då den kan ge upphov till kemisk 
lunginflammation vid aspiration, vilket utgör en arbetsmiljörisk. 
 
RME klassificeras som icke brandfarlig. Flampunkten för HVO (>61°C) och dess brandförlopp är 
likartat med motsvarande fossila produkter. Giftiga ångor/gaser samt partiklar bildas vid såväl 
brand av dessa produkter samt nedan beskrivna oljor som fossila produkter. Spridning av rök-
gaser och därmed påverkan på omgivningen är beroende av vindriktning och vindstyrka. 
 

7.9.4 Biobaserade oljor 

Råtalldiesel hanteras enligt samma rutiner och med samma utrustning som de petroleum-
produkter som tidigare lagrats i de aktuella cisternerna, vilket medför att sannolikheten för att 
identifierade skadehändelserna kan antas vara oförändrad. 
 
En likhet mellan råtalldiesel och övriga hanterade produkter vid depån är deras förväntade 
spridningsförlopp i mark och grundvatten samt på ytvatten. En avgörande skillnad mellan 
råtalldiesel och petroleumprodukter är att råtalldiesel varken klassificeras som miljöfarlig eller 
hälsofarlig. Detta medför att konsekvenserna för miljön och människors hälsa blir både mindre 
och mer kortvariga vid ett utsläpp av råtalldiesel jämfört med vid ett utsläpp av petroleum-
produkter. 
 
Råtalldiesel är inte klassificerad som brandfarlig. I likhet med för övriga hanterade produkter 
vid depån kan giftiga ångor/gaser samt partiklar förväntas bildas vid brand. 
 
Egenskaper och uppträdande vid ett utsläpp hos den typen av biobaserade oljor som framöver 
kommer att hanteras på depån är beskrivet i Bilaga B.1. Farobedömning av Preems bioråvaror 
vid depå (Tyréns AB, 2020) och är nedan sammanfattat: Vattenlösligheten hos oljorna är 
mycket låg. Animaliskt utsmält fett är enligt säkerhetsdatablad olösligt i vatten. På grund av 
oljornas förhållandevis höga densitet, låga vattenlöslighet och höga adsorption är rörligheten i 
jord sannolik låg, vilket i sin tur bedöms medföra att risken för ämnena ska förorena grund-
vatten är liten. Flera av oljorna varmhålls vid lagring, t.ex. RTD (40°C) och animaliskt fett (60°C). 
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Initialt är ett utsläpp av varm olja rörligare, men rörligheten avtar succesivt när oljan svalnar till 
omgivande temperatur. 
 
De flesta oljorna anses vara biologiskt lättnedbrytbara och bedöms inte vara bioackumulerade. 
Utförda studier är dock huvudsakligen gjorda i vatten. Nedbrytbarheten i mark bör emellertid 
vara ännu högre då såväl tillgången till syre som mikroorganismer är större. Oljorna är inte 
klassificerade som farliga för vattenlevande organismer. De innehåller inga ämnen som klassifi-
ceras som PBT-ämnen (persistenta, bioackumulerande, toxiska) eller vPvB-ämnen (mycket 
persistenta, mycket bioackumulerande). 
 
Trots låg toxicitet för vattenlevande organismer kan oljorna ha negativ påverkan på vatten-
levande djur såsom fisk och fågel på grund av de fysikaliska egenskaperna. Ett utsläpp kan 
lägga sig som en film på vattenytan, vilket reducerar syresättning, och transporteras långt av 
vindar och strömmar. Olja kan, liksom petroleumbaserade oljor, klibba samman fåglars fjäder-
skrud vilket gör att fjädrarnas vattenavstötande egenskaper minskar. Oljefilm som täcker 
marklevande växter och djur kan påverka andningsförmågan hos dessa. 
 
Alla dessa oljor har flampunkt över 110 °C och klassificeras inte som brandfarliga. Vid förbrän-
ning bildas koldioxid. Det finns även risk för bildande av toxiska gaser (NOx, SOx och CO). 
 
Då hantering av petroleumprodukter succesivt kommer att bytas ut mot biobaserade oljor 
bedöms den totala riskbilden vid depån och dess omgivning påverkas i positiv riktning över tid. 
Risken för uppkomst av brand bedöms minska liksom påverkan på miljön och människors hälsa 
vid ett eventuellt utsläpp. 
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8 Bedömda konsekvenser av verksamheten  

8.1 Påverkan på skyddsintressen 

Påverkan på skyddsintressen (riksintressen och skyddsvärda områden) omkring Helsingborgs 
energihamn till följd av Preems verksamhet bedöms i huvudsak kunna orsakas av eventuell 
olycka med oljeutsläpp till vattenrecipienten som följd. Både petroleumprodukter och bio- 
eller avfallsbaserade oljor har mycket låg löslighet i vatten. Denna egenskap tillsammans med 
god adsorptionsförmåga medför att ett utsläpp till mark och grundvatten förväntas spridas 
mycket långsamt. Om ett utsläpp skulle ske till ytvatten, antingen direkt eller via mark/grund-
vatten, flyter produkten på vattenytan och bildar en hinna. Denna hinna kan fysiskt skada 
vattenlevande organismer och vid ett stort utsläpp riskerar syreomsättningen i vattnet att 
påverkas. Vidare kan t.ex. sjöfåglar skadas genom nedsmutsning av fjäderdräkten om de 
kommer i kontakt med utsläppet. Beroende på utsläppet storlek, vind och strömmar kan 
utsläppet spridas ut i Öresund eller längs kusten. Når oljan stränder och öar kan dessa konta-
mineras med risk för effekter på flora och fauna.  
 
Den främsta skillnaden mellan de bio- eller avfallsbaserade oljor som inledningsvis är aktuella 
och petroleumprodukter med avseende på påverkan av skyddsvärda områden är att oljorna är 
lätt biologiskt nedbrytbara och innehåller varken svårnedbrytbara, bioackumulerande eller 
toxiska ämnen. De är inte heller klassificerade som mutagena, cancerogena eller repro-
duktionstoxiska. Detta medför att konsekvenserna för miljön blir mindre och mera kortvariga 
vid ett utsläpp av bio- eller avfallsbaserade oljor jämfört med petroleumprodukter. Mot bak-
grund av ovanstående görs den sammanlagda bedömningen att den totala risken för allvarliga 
konsekvenser till följd av utsläpp till ytvatten, med möjlig påverkan på skyddsintressen som 
följd, kommer att minska i den ansökta verksamheten i takt med att depån ställs om till att 
främst hantera bio- eller avfallsbaserade oljor. 
 

8.1.1 Ansvar för utsläpp till vatten från fartyg 

Kustbevakningen har under samrådsprocessen efterfrågat underlag kring hur följdverksam-
heten med fartygstransporter är organiserad och hur statens miljöräddningskostnader kan 
täckas. Synpunkterna finns i sin helhet i samrådsredogörelsen, se bilaga B3. Med anledning av 
förfrågan får Preem anföra följande:  
 
Preem äger inte några egna fartyg och avser heller inte att förvärva några sådana för trans-
porter till och från anläggningen. Transporterna till och från anläggningen kommer därför 
istället att organiseras genom fartyg som befraktas av Preem (eller i förekommande fall av 
Preems kunder och/eller leverantörer). Befraktningsformerna kommer att variera och såväl 
tids- som resebefraktning av både svenska och utländska fartyg kan komma ifråga.  
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Samtliga fartyg som aktualiseras för transporter till och från anläggningen kommer att kontroll-
eras genom Preems så kallade vettingprocess. Detta innebär att fartyg inspekteras med jämna 
mellanrum av Preem i syfte att säkerställa att de fartyg som befraktas uppfyller en mängd olika 
nationella och internationella krav ifråga om till exempel sjö- och lastsäkerhet, besiktning, 
klassificering, försäkring, m.m. Ett fartyg som av en eller annan anledning inte blir godkänt i 
Preems vettingsystem kommer inte heller att tillåtas anlöpa anläggningen. Samma sak gäller 
för övrigt på samtliga Preems anläggningar.  
 
Såvitt gäller ansvar för utsläpp noteras att 10 kap. och 10 a kap. i sjölagen (1994:1009) är til-
lämpligt för beständiga mineraloljor som transporteras som i bulk respektive används som 
bunkers. För andra ämnen som kan komma ifråga för transporter till och från anläggningen kan 
andra ansvarsgrunder aktualiseras, däribland den så kallade HNS-konventionen som vid imple-
mentering i svensk rätt kommer att etablera ett regelverk liknande det som finns för bestän-
diga mineraloljor (däribland upprättandet av en internationell fond, strikt ansvar för fartygs-
ägaren och försäkringsplikt). I sammanhanget noteras också att 7 kap. 2 § sjölagen föreskriver 
viss allmän försäkringsskyldighet för redare till svenska fartyg och utländska fartyg som på 
svenskt sjöterritorium anlöper eller lämnar hamn.  
 

8.2 Påverkan på miljökvalitetsnormer 

Här sammanfattas påverkan på relevanta miljökvalitetsnormer för luft, ytvatten och grund-
vatten av Preems ansökta verksamhet vid depå Helsingborg. 
 

8.2.1 Luftkvalitet 

Luftkvaliteten övervakas dygnet runt i Helsingborg. Mätningarna täcker in de centrala delarna 
av staden och fokuserar på de mest trafikerade gatorna Järnvägsgatan, Drottninggatan och 
Stenbocksgatan. Mätningar görs med avseende på kvävedioxid, svaveldioxid, ozon och partik-
lar (PM10) vilka är parametrar det finns miljökvalitetsnormer för. I Figur 12 visas mätpunk-
ternas placering samt exempel på resultat från den kontinuerliga mätningen redovisade på 
Helsingborgs stads hemsida (Helsingborg, 2020). Det finns inte någon mätpunkt längs den väg 
som tankbilarna trafikerar till och från depån.  
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Figur 12 Mätpunkter för luftkvalitet i Helsingsborgs stad med exempel på resultat från 2020-
09-14. (Helsingborgs stad, 2020) 

 
I miljöförvaltningens rapport från mätningarna under 2019 (Helsingborgs stad, 2020) framgår 
att uppmätta halterna av på kvävedioxid, svaveldioxid, ozon och partiklar (PM10) var under 
gällande miljökvalitetsnormer. Resultat från mätningarna beskrivs utförligare i 6.2.1. I årsrap-
porten för 2019 anges att det har skett en förbättring av luftkvaliteten i staden under de 
senaste åren. Förbättringen beror delvis på att utsläppsbegränsande åtgärder har vidtagits 
inom färjetrafiken och att fordon blir allt renare.  
 
Liksom färjerederierna arbetar med utsläppsbegränsande åtgärder sker det även successivt för 
lastfartyg. Depå Helsingborg trafikeras av fartyg från rederier som Preem resp. bolagets leve-
rantörer av produkt/råvara har avtal med. Preem ställer krav på rederier och fartyg med avse-
ende på säkerhet och miljö. Bland de långtidschartrade fartygen finns fyra mycket moderna 
och miljöeffektiva tankfartyg. Dessa har bl.a. en ny skrovdesign och effektiv maskin som med-
för lägre bränsleförbrukning och därmed minskade utsläpp. Spillvärme från fartygens avgas-
pannor återanvänds i fartyget och minskar bränsleförbrukningen. Två av dessa fartyg kan 
drivas med flytande naturgas LNG, vilket i jämförelse med konventionella fartyg som drivs av 
bunkerolja ger 10-15 % lägre CO2-utsläpp, 99 % lägre svavelutsläpp, 99 % färre partiklar och 97 
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% lägre kväveutsläpp (Preem, 2020). Exempel på en annan åtgärd som kan tillämpas för fartyg 
är att anpassa farten, vilket ger 5-10 % mindre utsläpp och färre ankringar.  
 
När det gäller utsläppsbegränsande åtgärder för tankbilar sker en ständig förbättring genom 
exempelvis bränslesnålare och renare motorer, bättre avgasrening, utbildning av förare i spar-
sam körning samt effektiva rutiner för att planera och optimera körningarna. Preem kräver att 
åkerier som bolaget tecknar avtal med har fordon som uppfyller utsläppskrav enligt Euro 6. 
Euro 6 är för närvarande det bästa sett till miljöprestanda och sådana fordon får trafikera inom 
miljözon 1 där högst krav för utsläppsbegränsning gäller för tung trafik. Centrala delarna av 
Helsingborg är miljözon 1 (Helsingborgs stad, 2010) liksom t.ex. de centrala delarna av 
Stockholm och Göteborg. 
  
Vid fullt utnyttjande av den ansökta hanteringen kommer utsläppen till luft från främst trans-
porterna till och från depån att öka. Med hänsyn tagen till de åtgärder Preem och anlitade 
rederier och åkerier kontinuerligt vidtar för att begränsa utsläppen finner bolaget trots det att 
utsläppen inte äventyrar Helsingborgs uppfyllande av miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, 
svaveldioxid, ozon och partiklar (PM10). Dessa är de parametrar bolaget kan beräkna för 
utsläppen med allmänt vedertagna beräkningsmodeller. 
 
I förlängningen bidrar den ansökta hanteringen till en mycket viktig förbättring avseende 
påverkan på luftkvaliteten och hushållning med naturresurser då de bio- eller avfallsbaserade 
oljorna kommer att nyttjas för produktion av drivmedel. Lagring av oljor i Helsingborg istället 
för vid anläggningar placerade längre från raffinaderierna i Göteborg och Lysekil minimerar 
luftföroreningar härrörande från transport av råvaran sett till hela transportledet. 
 

8.2.2 Ytvatten 

I avsnitt 6.2.2 redogörs för kvalitetskrav och den kemiska ytvattenstatusen för vattenföre-
komsten Helsingborgsområdet. Vare sig den nuvarande verksamheten, nollalternativet eller 
den ansökta verksamheten ger upphov till utsläpp av näringsämnen till recipienten. Ej heller 
förekommer exempelvis bromerade difenyletrar (PBDE), kvicksilver eller tributyltenn i depåns 
verksamhet. Detta är ämnen som vattenförekomsten inte uppfyller en god kemisk ytvatten-
status för. Vattenförekomsten når inte heller god kemisk status för antracen.  
 
Vid normal drift omhändertas vatten som kan innehålla oljekolväten eller andra föroreningar 
från lagrade och hanterade produkter och råvaror i depåns och hamnens OFA-system. Det 
finns emellertid oljekolväten och metaller i mark och grundvatten inom delar av depån från 
tidigare spill. Låga halter av antracen har påträffats i vissa provpunkter vid de miljötekniska 
markundersökningarna inför byggnationen av invallningar (WSP Sverige AB, 2016, 2017). 
Läckage av antracen till recipienten bedöms dock vara av mycket liten omfattning. 
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Sammantaget bedömer Preem att den ansökta verksamheten inte kommer att påverka 
utsläppen av förorenande ämnen till vattenrecipienten i någon mätbar utsträckning. Således 
kommer depåns inverkan på vattenrecipientens kvalitet att vara oförändrad. 
 

8.2.3 Grundvatten 

Grundvatten under Energihamnen tillhör grundvattenförekomsten Helsingborgssandstenen. 
Status för grundvattnet redogörs för i 6.2.2. Preems ansökta verksamhet bedöms inte medföra 
risk för påverkan av detta djupt liggande grundvattenmagasin. Grundvattnet som hanteringen 
på depån bedöms kunna påverka är en ytlig grundförekomst i hamnens fyllnadsmassor, vilket 
inte klassificeras som en grundvattenförekomst.  
 
Under normala driftsförhållanden förutsetts inga utsläpp ske till mark och grundvatten till följd 
av depåns verksamhet. Ett stort antal åtgärder, såväl tekniska som icke-tekniska, har vidtagits 
för att minimera denna risk. Åtgärderna har beskrivits i t.ex. kapitel 4, i den tekniska beskriv-
ningen (ansökans bilaga A) samt i säkerhetsrapporten. Om ett oavsiktligt utsläpp skulle före-
komma kan emellertid förorening ske av mark och grundvatten inom depåområdet.  
 
Den planerade förändringen av verksamheten med en ökad lagring och hantering av bio- eller 
avfallsbaserade oljor bedöms  ge likartad eller minskad risk för allvarliga konsekvenser till följd 
av utsläpp till mark och grundvatten. Utsläpp av petroleumprodukter och bio- eller avfalls-
baserade oljor har ett likartat spridningsförlopp, men konsekvenserna för miljön blir både 
mindre och mera kortvariga genom att oljorna är biologiskt lättnedbrytbara och inte klassifi-
ceras som miljöfarliga.  
 
Inom delar av depån finns, som redogjorts för tidigare, föroreningar i mark och grundvatten. 
Efterbehandling har utförts och ytterligare efterbehandling ska utföras på de cisternområden 
där invallningar har byggts under 2017-2019. Vid en framtida avveckling av verksamheten 
kommer efterbehandling av hela området att utföras. 
 

8.2.4 Omgivningsbuller 

Förekomst av buller från depån har beskrivits i 7.7. Preems depå finns i en komplex omgivning 
med många bullerkällor. Inga klagomål på störande buller från verksamheten har hittills fram-
förts. Bolaget bedömer att den ansökta verksamheten endast i liten omfattning bidrar till 
omgivningsbullret i Helsingborg.  
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8.3 Påverkan på miljömål 

I detta avsnitt sammanfattas hur Preems ansökta verksamhet på depå Helsingborg påverkar 
relevanta nationella, regionala och lokala miljömål.  
 

8.3.1 Begränsad klimatpåverkan 

Det nationella miljökvalitetsmålet syftar till att begränsa den globala ökningen av medeltempe-
raturen samt att stabilisera koncentrationen av atmosfärens växthusgaser. Till målet hör ett 
etappmål som avser minskning av utsläpp av växthusgaser till år 2020.  
 
Preem genomför, i enlighet med det nationella miljömålet, en fortlöpande och stegvis anpass-
ning av produktionen för att bidra till måluppfyllnaden genom att öka produktionen av driv-
medel med förnybart eller avfallsbaserat ursprung. I planeringen fram till år 2030 ser Preem en 
snabb tillväxt för denna typ av produkter. En ökad användning av bio- eller avfallsbaserade 
oljor som råvaror till raffinaderierna medför ett ökat behov av lagringskapacitet.  
 
Vid fullt utnyttjande av den ansökta hanteringen kommer emellertid utsläppen till luft från 
främst transporterna till och från depån att öka som en följd av en större årlig hantering på 
depån jämfört med i nuvarande verksamhet och nollalternativet. Som beskrevs i 6.2.1 avse-
ende inverkan på luftkvaliteten i Helsingborg vidtar Preem och anlitade rederier och åkerier 
kontinuerligt åtgärder för att exempelvis minska bränsleförbrukningen. Därigenom kan utsläp-
pen av bl.a. växthusgaser reduceras. Möjligheten att lagra oljor i Helsingborg istället för vid 
anläggningar längre ifrån raffinaderierna i Göteborg och Lysekil ger mindre emissioner av luft-
föroreningar från transporterna sett till hela transportledet.  
 
Vid den ansökta verksamheten kommer användningen av fjärrvärme för uppvärmning av 
cisterner att öka p.g.a. oljorna ofta behöver värmas för att vara pumpbara. Detta bidrar 
indirekt till utsläpp av växthusgaser från värmeverket, men dessa emissioner har främst förny-
bart ursprung. Leverantören av fjärrvärme, Öresundskraft, använde 2019 till 99,8 % förnybara 
bränslen. Öresundskraft har som målsättning att nå 100 % förnybart. Preems omställning till 
användning av fjärrvärme är i linje med Helsingborgs lokala miljömål avseende energianvänd-
ning.  
 

8.3.2 Frisk luft 

Miljökvalitetsmålet syftar till att begränsa halterna av 10 olika luftföroreningar så att de inte 
överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på 
växter, djur, material och kulturföremål. Till miljökvalitetsmålet hör ett etappmål som avser en 
minskning av utsläpp av växthusgaser till år 2020 samt två etappmål som rör begränsning av 
gränsöverskridande luftföroreningar och luftföroreningar från sjöfarten. Luftföroreningar som 
preciserats för miljökvalitetsmålet och som är relevanta för Preems verksamhet, både nuvar-
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ande och ansökt, är bensen, partiklar (PM2,5), partiklar (PM10), marknära ozon, ozonindex och 
kvävedioxid. 
 
Transporter av produkter och råvaror till/från depån sker vid ansökta verksamheten med tank-
fartyg, tankbilar och i viss omfattning lastbilar med ISO-containers. Emissionerna av CO2, NOx, 
SO2, VOC och PM10 härrörande från transporterna kommer att öka i takt med att verksam-
heten utökas. Utsläppsberäkningar har inte kunnat göras för bensen, partiklar (PM2,5) mark-
nära ozon och ozonindex, men det är sannolikt att dessa emissioner ökar i motsvarande takt i 
den mån de förekommer som de beräkningsbara utsläppen. Merparten av de ökande 
utsläppen genereras av frekventare fartygstrafik medan emissionerna från tank- och lastbilar 
ökar i mindre omfattning. Utsläpp av föroreningar från fartygstrafik sprids i regel snabbare än 
utsläpp från tankbilar och främst på relativt stort avstånd från tätbebyggelse och landvegeta-
tion.  
 
Vid den ansökta verksamheten kommer användningen av fjärrvärme för uppvärmning av 
cisterner att öka p.g.a. oljorna ofta behöver värmas för att vara pumpbara. Det bidrar indirekt 
till utsläpp från värmeverket. Emissioner av luftföroreningar därifrån som en konsekvens av 
Preems verksamhet har inte beräknats med undantag för koldioxid. 
 
Rörande målen för utsläpp av växthusgaser hänvisas även till miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan ovan. 
 

8.3.3 Bara naturlig försurning 

Miljökvalitetsmålet syftar till att begränsa försurningen av mark och vatten till följd av atmo-
sfäriskt nedfall och skogsbruk samt att sjöar och vattendrag ska uppnå minst god status med 
avseende på försurning. Försurningen ska inte heller påskynda korrosion eller skada den biolo-
giska mångfalden i land- och vattenekosystem. Till miljökvalitetsmålet hör ett etappmål som 
avser en minskning av utsläpp av växthusgaser till år 2020 samt två etappmål som rör begräns-
ning av gränsöverskridande luftföroreningar och luftföroreningar från sjöfarten. 
 
Emissioner av svaveldioxid och kväveoxider associerade med Preems verksamhet härrör främst 
från fartygstrafiken till/från depån. Utsläppen av svaveldioxid har emellertid minskat kraftigt 
sedan tillåten svavelhalt i fartygsbränslen i svavelkontrollområdet (SECA) Östersjön, Nordsjön 
och Engelska kanalen begränsats till 0,1 %. I 8.2.1 beskrivs även andra åtgärder som görs för 
att minska emissionerna från fartygstrafiken. 
 
Vid den ansökta verksamheten kommer utsläpp av svaveldioxider och kväveoxider från depån 
att öka p.g.a. att den utökade hanteringen av bio- eller avfallsbaserade oljor främst kommer 
att transporteras med fartyg både till och från depån. Helsingborgs hamn är trots detta ett 
mycket bra alternativ ur miljösynpunkt för mellanlagring av oljor. Det beror på att depån dels 
ligger längs transportsträckan Piteå-Göteborg där en av de viktiga förnybara råvarorna, råtall-
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diesel, transporteras, och dels ger en kortare transportsträcka än andra potentiellt möjliga 
alternativ, t.ex. Rotterdam. 
 
Vid den ansökta verksamheten kommer användningen av fjärrvärme för uppvärmning av 
cisterner att öka p.g.a. att oljorna ofta behöver värmas för att vara pumpbara. Det bidrar 
indirekt till utsläpp från värmeverket. Emissioner av försurande luftföroreningar därifrån som 
en konsekvens av Preems verksamhet har dock inte beräknats. 
 
Rörande etappmålen för utsläpp av växthusgaser samt gränsöverskridande luftföroreningar 
och luftföroreningar från fartygstrafiken hänvisas till miljökvalitetsmålet Begränsad klimat-
påverkan respektive Frisk luft ovan. 
 

8.3.4 Giftfri miljö 

Miljökvalitetsmålet syftar till att: 
 
• Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är 

skadlig för människor eller den biologiska mångfalden. 
• Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört. 
• Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och upp-

gifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen 
och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga. 

• Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot 
människors hälsa eller miljön. 

• Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för 
riskbedömning. 

• Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är 
tillgänglig. 

 
Till miljökvalitetsmålet hör sju etappmål som preciserar hur miljökvalitetsmålet ska uppnås. 
 
En successiv ökning av  förnybara produkter minskar exponeringen av hälsofarliga produkter 
både för de som arbetar på depån i den dagliga driften och för de som skulle kunna påverkas 
vid ett ofrivilligt utsläpp. Även påverkan på den biologiska mångfalden vid ett utsläpp blir lägre 
än för fossila bränslen. 
 
I den ansökta verksamheten kommer hantering av bio- eller avfallsbaserade oljor att vara 
central och står för den planerade utökningen av verksamheten. Oljorna är stabila vid normala 
temperaturer och rekommenderad användning. De är lätt biologiskt nedbrytbara. De inne-
håller inte ämnen som kräver tillstånd eller är begränsade alternativt förbjudna att använda i 
kemiska produkter eller varor enligt bilagorna till REACH. De biobaserade oljorna innehåller 
inga prioriterade ämnen utpekade för ytvatten enligt EUs vattendirektiv. De innehåller heller 
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inga utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen enligt Kemikalieinspektionens 
Prioriteringsguide PRIO. 
 
Markföroreningssituationen inom depån är väl känd. Inom depåområde Preem 1 och 2 har 
efterbehandlingsåtgärder utförts och ytterligare efterbehandling ska göras. Förekomsten av 
föroreningar och åtgärder har beskrivits utförligare i 3.8 och 7.3. 
 

8.3.5 Grundvatten av god kvalitet 

Miljökvalitetsmålet syftar bl.a. till att skydda grundvattnet mot förhållanden som begränsar 
användningen som dricksvatten, att utströmmande grundvatten till sjöar, vattendrag, hav etc. 
bidrar till god livsmiljö för växter och djur, att grundvattennivåer inte ger negativa konse-
kvenser för markstabilitet eller djur- och växtliv samt att grundvattenförekomster har god 
kemisk och kvantitativ status. 
 
Under normala driftsförhållanden förutsetts inga utsläpp ske till mark och grundvatten till följd 
av depåns verksamhet. Ett stort antal åtgärder, såväl tekniska som icke-tekniska, har vidtagits 
för att minimera denna risk. Om ett oavsiktligt utsläpp skulle uppstå kan emellertid förorening 
ske av mark och grundvatten inom depåområdet. Den planerade förändringen av verksam-
heten med en ökad lagring och hantering av biobaserade oljor bedöms bidra till att minska 
risken för allvarliga konsekvenser till följd av utsläpp till mark och grundvatten. Detta har 
beskrivits tidigare i 3.8, 7.3 och 8.2.3.  
 

8.3.6 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Miljökvalitetsmålet syftar bl.a. till att kust- och havsvatten har god miljöstatus avseende fysika-
liska, kemiska och biologiska förhållanden, att ekosystem är vidmakthållna, att en rik biologisk 
mångfald och livsmiljöer och spridningsvägar för växt- och djurarter förekommer, att natur-
typer och naturligt förekommande arter fortlever i livskraftiga bestånd, att främmande och 
genetiskt modifierade organismer inte hotar den biologiska mångfalden, att hotade arter och 
livsmiljöer återhämtat sig, att natur- och kulturvärden samt friluftsliv bevaras med minimerad 
bullerpåverkan samt att kustvatten har minst god ekologisk status eller potential och god 
kemisk status. Till miljökvalitetsmålet hör ett etappmål som avser skydd av landområden, söt-
vattensområden och marina områden. 
 
Öresund utgör vattenrecipient för utsläpp från Preems depå i Helsingborgs hamn. Endast 
mycket små mängder föroreningar släpps ut från depåverksamheten till vattenrecipienten via 
de lokala hamngemensamma systemen vid normal drift. En olycka med utsläpp som följd kan 
naturligtvis påverka vattenrecipienten och då främst djur och växter på vattenytan och längs 
stränder. Möjligheterna till att begränsa spridningen av ett sådant utsläpp bedöms emellertid 
som mycket god inom de välavgränsade hamnbassängerna varför risken för sådan påverkan 
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bedöms som liten. Invallningar kring cisterner minskar avsevärt risken för att ett eventuellt 
utsläpp på cisternområdena når hamnbassängerna. 
 
Konsekvenserna av ett utsläpp av bio- eller avfallsbaserad olja till vattenrecipienten blir både 
mindre och mer kortvariga än för ett utsläpp av fossila produkter. De inledningsvis aktuella 
bio- eller avfallsbaserade oljorna är inte klassificerade som miljöfarliga och bedöms inte inne-
hålla PBT-ämnen (svårnedbrytbara, bioackumulerande och toxiska ämnen) i betydande omfatt-
ning. 
 
Buller alstras av fartygstrafiken till/från Preems depå. Preems andel av den mycket omfattande 
fartygstrafiken i Helsingborgs hamn är mindre än 1 % både vid nuvarande och ansökt verksam-
het. Bolaget bedömer att dess fartygstrafik relativt sett inte är en betydande orsak till buller-
störningar vid kust och skärgård i Helsingborgsområdet.  
 

8.3.7 Generationsmål 

Bolagets verksamhet i Helsingborgs Energihamn bedöms inte inverka menligt på möjligheten 
att uppfylla generationsmålet. Detta gäller både vid verksamhet enligt gällande tillstånd, men i 
än högre grad vid en successiv övergång till hantering av en ökad andel förnybara eller avfalls-
baserade produkter och råvaror. 
 

8.4 Kommentar kring miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

Preem har utsedd personal som ständigt arbetar med de miljö- och säkerhetsfrågor som är 
relevanta för verksamheten. Det finns en säkerhetskultur, etablerade rutiner och utbildningar 
för personalen. 
 
Preems ansökan om fortsatt och utökad verksamhet syftar till att möjliggöra hantering av 
högst 750 000 ton petroleumprodukter, oljor (inkl. avfallsklassade sådana) och petrokemiska 
produkter, varav högst 300 000 ton får ha fossilt ursprung. Dessutom omfattar ansökan en 
årlig lagring och hantering av 20 000 ton etanol. Detta innebär att hanteringen av bio- eller 
avfallsbaserade oljor på sikt i mer eller mindre hög grad kommer att ersätta petroleum-
produkterna på depån. Oljorna är lätt biologiskt nedbrytbara och klassificeras inte som miljö-
farliga varför konsekvenserna för miljön vid en olycka blir både mindre och mer kortvariga än 
för fossila produkter. Dessutom kommer oljorna att användas för produktion av förnybart eller 
avfallsbaserat bränsle, vilket kommer att bidra till att minska koldioxidutsläppen i transport-
sektorn samt bidra till resurshushållning. Dessa faktorer gör att den ansökta verksamheten 
följer intentionerna i miljöbalkens principer för försiktighet, produktval och hushållning med 
naturresurser. Verksamheten överensstämmer därmed väl med de allmänna hänsynsreglernas 
syften.  
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För beskrivning av depåns användning av BAT/BMT hänvisas till den tekniska beskrivningen, 
ansökans bilaga A. 
 

8.5 Kommentar kring klimatförändringar  

Det finns en allmän samstämmighet inom Sverige att klimatet förändras löpande och att för-
ändringen gått snabbare under senare decennier. Det har bl.a. inneburit höjda havsnivåer. 
Prognoser för hur denna utveckling kan tänkas fortsätta finns i ett flertal rapporter och simule-
ringar. Det finns en spridning mellan antagandena, men om man har 50 år som horisont ligger 
havsnivåhöjningen i spannet 0,3 – 0,6 m. Till detta kan läggas de väderbetingade höjningarna i 
samband med olika lufttryck och hårda vindar. Inom samma 50 års horisont finns beräkningar 
som visar att det vid fåtal tillfällen kan vara havsnivåer som ligger 2 – 3 m högre än dagens 
normalvattenstånd. För depån kan dessa extrema högvattentillfällen eventuellt skapa begräns-
ningar och översvämningar inom delar av depån.  
 
En andra del av klimatförändringarna är risken för kraftigare regn. De skyfall som idag kan 
benämnas som ”10 års regn” eller ”100 års regn” bedöms kunna förvärras med storleks-
ordningen 5-10 % inom en 50 års period. Dessa regn har ofta mycket lokala variationer men 
om ett ”100 års regn” faller över depåområdet kan det inte uteslutas att ett flertal ytor kan 
komma att översvämmas. Detta kan i sin tur innebära att all verksamhet stoppas samt att 
avloppssystem och brunnar kan överflöda så att orenat vatten kan spridas utanför invallade 
och hårdgjorda ytor och spridas till mark och hamnbassängen. Dock är bedömningen att 
volymerna av föroreningar som okontrollerat skulle kunna spridas är relativt små.  
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1 BAKGRUND 

Till följd av den antropogena påverkan på klimatet har det blivit allt viktigare att hitta 
klimatsmarta bränslen. Ett alternativ till diesel, som blivit allt vanligare, är hydrerad 
vegetabilisk olja (HVO). HVO är baserat på restprodukter såsom animaliska fetter, skogsråvaror 
och vegetabiliska oljor, och ämnet har liknande bränsleegenskaper som diesel men med en 
lägre klimatpåverkan.  Raffinaderiet i Göteborg kommer att tillverka HVO och för detta behövs 
utökat lagringsutrymme för råvarorna. Depån i Helsingborg planeras att användas som en 
feedstockdepå till raffinaderiet. 
 

2 BIORÅVAROR 

De grupper av bioråvaror/oljor som depån planerar att hantera i sin verksamhet är följande:  
 
Skogsråvaror – Råvaror från skogen som restprodukter från sågverk, pappersbruk och 

massabruk. Exempel på aktuellt skogsråvaror kan vara, men begränsas inte till, TOFA (Tall Oil 

Fatty Acids)/råtalldiesel (RTD), lignin, biozin och talloljepitch (TOP). I dagsläget använder 

Preem råtalldiesel som råvara. Råtalldiesel raffineras från råtallolja vilket är en biprodukt från 

tillverkning av pappermassa genom sulfatprocess. Råtalldiesel är ett kemiskt ämne och 

regleras därmed genom REACH-lagstiftningen.  

 
Utsmält fett - Animaliskt fett kommer främst från matindustrins köttförädling. För animaliska 
biprodukter gäller lagen om animaliska biprodukter (ABP-lagstiftningen).  
 

Vegetabiliska oljor – Råvaror från växter i form av flytande fett som framställs ur växtdelar. 
Andra vegetabiliska oljor kan härstamma från olika typer fröer och nötter. Råvarorna kan vara, 
men begränsas inte till, raps, soja- och majsolja. Många av de ämnen som ingår i vegetabiliska 
oljor t.ex. rapsolja definieras som kemisk produkt och regleras därav genom REACH-
lagstiftningen.  
 
I gruppen av vegetabiliska oljor ingår även avfall och restprodukter från livsmedelsindustrin. 
Ett exempel är Used cooking oil (UCO) vilken klassas som avfall och regleras inom 
avfallslagstiftningen.  
 

Fysikaliska egenskaper hos råvarorna (typvärden) 
 Densitet (kg/l) Vattenlöslighet Lukt Flampunkt (°C) 
Vegetabiliska 
oljor 

0,9-0,97 Varierar från att vara 
olöslig i vatten till svag 
löslighet 

Svag märkbar 
eller 
karaktäristisk 

>110  

Utsmält fett 0,91 Ej löslig Fett >270 

Skogsråvara t.ex. 
(RTD och TOP) 

0,93 – 1,00 Varierar från att vara 
olöslig i vatten till svag 
löslighet 

Svag 
karaktäristisk  

165 - 243 
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Råtalldiesel och vegetabiliska oljor är flytande vid normala temperaturer men är dock mer 
trögflytande än diesel. Densiteten ligger mellan 0,91 – 0,93 kg/l, d v s något högre än diesel (ca 
0,85 kg/l). Animaliskt fett är inte flytande vid rumstemperatur utan måste lagras i uppvärmda 
cisterner för att vara flytande.  
 
Bioråvaror såväl som fossila råvaror är så kallade UVCB (Unknown or Variable composition, 
Complex reaction products or Biological materials). UVCB-ämnen består av okänd eller 
varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material. 
De ämnen som hanteras på depån består av en mängd olika kolkedjor med olika längder och 
strukturformer. Beroende av kolkedjornas längd och form får ämnet olika egenskaper. Vid 
miljöriskbedömning av fossila ämnen så görs detta genom att studera olika block av kolkedjor, 
så kallad Hydrocarbon Block Method.  
 
Då vissa av bioråvarorna faller under annan lagstiftning än REACH-förordningen finns få studier 
för dessa. Vid en generell jämförelse mellan kolkedjor för bioråvaror och fossila produkter 
framgår det att bioråvaror innehåller till större delen raka kedjor med både mättade och 
omättade bindningar och lägre halt cykliska kolväten så som aromater och naftener. Generellt 
har cykliska kolväten en större påverkan på hälsa och miljö än raka kolkedjor. Bioråvarorna 
består främst av triglycerider som i sin tur är uppbyggda av fettsyror. De vegetabiliska 
fettsyrorna består främst av fleromättade fettsyror och animaliska fetter av mättade fettsyror. 
Fettets konsistens och viskositet beror på kolkedjornas längd men även bindningarna mellan 
kolkedjorna.  
 

3 UTSLÄPP TILL VATTEN 

3.1 VATTENLÖSLIGHETEN  

Vattenlösligheten för bioråvarorna är mycket låg. Animaliskt fett är enligt säkerhetsdatablad 
olösligt i vatten. För rapsolja (RSO) uppskattas vattenlösligheten vara 0,1 * 10-5 mg/l. RTD och 
TOP har en vattenlösligheten av 0,042 g/l respektive 0,0187 mg/l.  
 
Trots den låga lösligheten i vatten visar Preems dokumentation för raffinaderiverksamhet 
”Utredning - Lagring av bioråvara i tankar inom 600-området”, 2018-12-19 av M. Andersson, 
att bioråvarorna ger upphov till större totalhalt organiskt kol i vatten jämfört med fossil råolja. 
En blandning av RTD /TCO och vatten ger resultat av 440 mg TOC per liter jämfört med en 
blandning av fossil råolja och vatten som ger 65 TOC mg/liter.  Se tabell nedan.   
 

 
 
Utifrån resultatet i utredningen ovan kan slutsatser dras att mindre fraktioner av bioråvarorna 
kommer lösas i vattnet, vid ett eventuellt utsläpp till vatten. De ämnen som löses i vatten är 
dock mindre toxiska och mer biologiskt nedbrytbara än från fossila produkter såsom råolja, 
bensin och diesel som alla är klassificerad som farliga för vattenlevande organismer. Både 
diesel (50-100 mg/l) och bensin har dock högre vattenlöslighet än bioråvarorna.    
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3.2 NEDBRYTBARHET OCH BIOACKUMULERBARHET 

Trots den låga vattenlösligheten anses de flesta ämnena vara biologiskt lättnedbrytbara och 
bedöms inte vara bioackumulerande. En studie för RTD visar att ämnet är lättnedbrytbart 
enligt OECD 301F med resultatet 73% bryts ner på 28 dagar. Rapsolja har visat sig vara 
biologisk nedbrytbarhet 90 % på 28 dygn. TOP bryts ner 36% efter 28 dagar och anses därmed 
inte vara lätt nedbrytbart.   

 

3.3 EKOTOXICITET OCH PÅVERKAN PÅ VATTENLEVANDE ORGANISMER 

Ingen av RTD, TOP, RSO, fett eller UCO är klassificerade som farliga för vattenlevande 
organismer. Säkerhetsdatabladen anger att det inte finns några kända toxiska effekter.  
För RTD och TOP finns korttidsstudier som visar resultat av LL50/EL50 (low level/Effect level) 
på över 100 mg/l för fisk och alger. Några data från långtidsstudier finns i dagsläget inte att 
tillgå. Ett problem med ekotoxikologiska studier av ämnen med låg vattenlöslighet är att ämnet 
inte löser sig i vattenfasen utan är separerad även under försöket. Därav kan resultaten vara 
missvisande.  
 
Ingen av bioråvarorna innehåller ämnen som klassificeras som PBT-ämnen (persistenta, 
bioackumulerande, toxiska) eller vPvB- ämnen (mycket persistenta, mycket 
bioackumulerande).  
 
Trots låg toxicitet för vattenlevande organismer kan bioråvarorna ha negativ påverkan på 
vattenlevande djur såsom fisk och fågel på grund av dess fysikaliska egenskaper. Oljor med låg 
viskositet kan vid ett utsläpp till vatten lägga sig som en film på vattenytan och transporteras 
långt med vindar och strömmar. Då bioråvarorna har liknande fysikaliska egenskaper som 
petroleumbaserad olja kan den potentiellt ha betydande påverkan på fåglar, då olja klibbar 
samman fåglars fjäderskrud vilket gör att fjädrarnas vattenavstötande egenskaper minskar. 
Oljan reducerar även vattnets syresättning.  
 

4 UTSLÄPP TILL MARK 

 

4.1 RÖRLIGHET I MARK 

På grund av ämnenas fysikaliska egenskaper såsom hög densitet, låg vattenlöslighet och hög 
adsorption är mobiliteten i jord sannolikt låg. Enligt riskbedömning gjord av European Foood 
Safety Authority (EFSA) har rapsolja och andra oljefettsyreestrar en log Koc 10, vilket visar på 
hög adsorption till jord. Enligt säkerhetsdatablad för TOP och RTD har ämnena låg rörlighet i 
mark. 
 

Då bioråvarorna har låg rörlighet i marken, bedöms risken för att ämnena ska förorena 
grundvatten vara liten.  
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4.2 NEDBRYTBARHET I MARK 

Bioråvarorna är biologiskt lättnedbrytbara. De flesta studierna är gjorda i vatten. 
Nedbrytbarheten i mark bör dock vara ännu högre då tillgången till syre är större och så även 
tillgänglighet för mikroorganismer. FN:s organ EFSA:s utvärdering av rapsolja, EFSA Journal 
2013;11 (1):3058, beskriver rapsolja som lättnedbrytbar. Mikroorganismer bryter ner ämnet 
genom hydrolys av triglycerider till fettsyror under aeroba förhållanden. Fettsyrorna bryts ner 
genom betaoxidation till kortare förgrenade kolväten (C24 till C5).  Vegetabiliska oljor och 
animaliska fetter består av omättade kolväten och är mer mottagliga för oxidativ nedbrytning, 
vilket är en fördel ur miljöperspektiv (Christensen and McCormick, Long-term storage stability 
of biodiesel and biodiesel blends, 2014). Försök utförda av SMP, Svensk Maskinprovning, 
visade att biologiska oljor bryts ner snabbare i mark än mineraloljor. Efter ett år fanns 24% av 
mineraloljan kvar i jämförelse med biologiska oljor där endast 10% fanns kvar.  
 

4.3 TOXICITET 

Som beskrivet i avsnittet ovan uppvisar tester på akvatiska organismer låg toxicitet för 
bioråvarorna. Det finns mycket få studier för marklevande organismer och andra terrestra 
organismer. Rapsolja har dock testats på mask med låg toxicitet som resultat (LD50 448.95 mg 
aktiv substans/kg jord).  
 
Påverkan på marklevande organismer kan teoretiskt även ske på grund av dess fysikaliska 
egenskaper. Oljefilm som täcker växter och djur kan påverka andningsförmågan hos dessa.  
 

5 RISK FÖR UTSLÄPP TILL MARK OCH VATTEN OCH 

SANERING 

Enligt Preems egen riskbedömning är risken för läckage liten, men om läckage av olika storlek 
kunna uppstå bland annat på grund av haveri i flänsförband eller ventil, överfyllnad av tank, 
korrosion eller yttre påverkan som sabotage.  
 
Preems cisterner på depån i Helsingborg är omgivna av hårdgjord yta och är invallade. Detta 
medför att ett eventuellt läckage innanför invallningen samlas upp och kan omhändertas. Vid 
ett utsläpp är det primära valet att nyttja sugbil för att omhänderta utsläppet. 
 
Om utsläpp sker utanför invallning ska läckaget stoppas så snart som möjligt. Därefter vidtas 
åtgärder för att minska eventuell miljöpåverkan genom att begränsa spridning av utsläppet. 
Detta görs genom att valla in eller adsorbera utsläppet med sand, jord eller annat obrännbart 
material. Enligt information i säkerhetsdatablad ska avloppssystem och dagvattennät skyddas. 
 

5.1 SANERINGSÅTGÄRDER 

 

Vissa bioråvaror varmhålls vid lagring, t.ex. RTD vid 40 °C och animaliskt fett vid 60 °C. Vid ett 
eventuellt utsläpp är det därför troligt att varm råvara läcker ut. Gemensamt för alla 
bioråvaror är att de bedöms ha låg rörlighet i mark på grund av låg viskositet och hög 
adsorption. Varm råvara är dock betydligt rörligare, exempelvis är viskositeten för råtalldiesel 
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110 mm2/s vid 20 °C och minskar till 44,1 mm2/s vid 40 °C. Vid ett utsläpp förväntas 
råvarornas viskositet minska och därmed rörligheten då omgivningen har lägre temperatur. 
Teoretisk bör därför inte råvarorna spridas långt i omgivande mark.  
 
Vid utsläpp till mark är det viktigt att sanera utsläppet. Sanering kan ske på plats (in situ-
sanering) alternativt genom att avlägsna kontaminerad jord. Om ett utsläpp når ytvattnet ska 
spridningen begränsas omgående med länsar då oljefilmen annars kan spridas långt och ha en 
negativ påverkan på främst fågel. Vid ett utsläpp till vatten finns risk att bioråvarorna och 
främst de animaliska fetterna klumpar ihop och sjunker till botten. Dessa saneras på lämpligt 
sätt.  
 

6 UTSLÄPP TILL LUFT 

Lukt från animaliska fetter beskrivs i säkerhetsdatabladen som ”karaktäristisk” eller ”lukt av 
fett”. Lukt från RTD beskrivs som ”svag” och för RSO som ”märkbar, svag”.  
 
Bioråvarorna är inte flyktiga och därav inte lika benägna att sprida lukt. Ångtrycket hos 
bioråvarorna är betydligt lägre än för många fossila produkter. Rapsolja har ett beräknat 
ångtryck av 1.33 *10-18 Pa, råtalldiesel 0,004 Pa och diesel <1 kPa vid 40 °C.  
 
Tankar för lagring av bioråvara har delvis försetts eller kommer att förses med flytande tak. 
Det flytande taket bidrar till att minska korrosion, minskad värmeförlust och att minimera 
luktstörningar. 
 

7 HÄLSORISKER 

Ingen av bioråvarorna är klassificerade med avseende på hälsorisker.  
  
Toxicitetsstudier för RTD och RSO visar på mycket låg toxicitet, oral LD50 (råtta) >2000 mg/kg 
(RTD) och >5000 mg/kg (RSO) och dermal LD50 (råtta) >2000 mg/kg (RTD) och LD50 (kanin) 
5000 mg/kg (RSO).  Animaliska fetter har inga kända toxiska effekter och är inte klassificerade 
enligt CLP. Animaliska fetter definieras som en animalisk biprodukt och är inte utvärderade 
enligt REACH. Regler i ABP-lagstiftning syftar till att reglera risk för smitta från animaliska 
biprodukter såsom animaliska fetter.  
 
Dock finns viss risk för brännskador vid exponering vid lagring eller transport av fetterna, då de 
måste lagras vid en temperatur av ca 60 ⁰C.  

8 BRANDRISK 

Alla bioråvaror har flampunkt över 110 ⁰C och klassificeras ej som brandfarliga. Exempel på 
flampunkter hos bioråvaror är råtalldiesel >165 ⁰C (±15⁰C), tall oil pitch 243 ⁰C, animaliska 
fetter >270 ⁰C och used cooking oil 320 ⁰C. Bioråvaror lagras i temperaturspannet mellan 20 – 
60 ⁰C. 
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Vid förbränning av bioråvarorna bildas koldioxid. Det finns även risk för bildandet av toxiska 
gaser (NOx, SOx och COx). Bioråvarorna anses stabila och innehåller inte heller några explosiva 
eller oxiderande ämnen.   
 
 

9 KONSEKVENSER FRÅN TIDIGARE UTSLÄPP AV 

BIORÅVAROR 

 
Vid utsläpp av skogsråvaror med liknande fysikaliska egenskaper i Söderhamn 2011 
bekräftades akut påverkan på fåglar och vattenlevande organismer.  Vid utsläppet läckte en 
stor mängd, ca 800.000 liter varm råvara ut i Östersjön pga. läckage i oljecistern. Skogsråvaran 
la sig som en film på vattenytan vilket resulterade i påverkan på fågel och vattenlevande 
organismer. Tyngre fraktioner av skogsråvaran sjönk ner till botten. Vid bygg- och 
miljönämndens inventering, fyra år efter sanering, visar det sig att det inte längre finns några 
bekräftade skador på naturen. Det återfinns dock fläckar på botten där skogsråvaran finns 
kvar.  
 
Utsläpp av vegetabilisk olja har uppmärksamts i media bland annat i Pjältån utanför 
Norrköping och i Sisjön utanför Göteborg. I dessa fall har den vegetabiliska oljan lagt sig som 
en hinna på vattenytan. Åtgärder som länsar har använts för att stoppa spridningen av oljan.   

10 BEDÖMNING OCH SAMMANFATTNING 

Vegetabiliska- och animaliska oljor samt råtalldiesel har låg rörlighet i mark, är ofta lätt 
nedbrytbara och uppvisar låg toxicitet. Den största risken vid ett utsläpp i vatten förväntas 
komma genom dess fysikaliska egenskaper då bioråvaror liksom petroleumbaserade oljor 
lägger sig som en film på vattenytan och därigenom kan spridas långt med vattenströmmar. 
Oljan har negativ påverkan på fåglars fjäderdräkt och kan även reducera syreutbytet vid 
vattenytan.  
 
På grund av den låga vattenlösligheten samt att bioråvarorna ofta är lättnedbrytbara och visar 
låg toxicitet bör detta betyda låg risk för vattenlevande organismer.  
 
Vid ett utsläpp är det primära valet att nyttja sugbil för att omhänderta utsläppet. Eventuella 
utsläpp i mark och vatten saneras. 
  
Bioråvarorna är stabila och klassas ej som brandfarliga. Lukt från bioråvarorna beskrivs som 
”karaktäristiska”, ”fett”, ”svag, märkbar”. Då ämnena inte är flyktiga bör luktstörningar vara 
begränsade. 
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Plats för beställarens logotyp.  

Ta bort om den ej behövs.  

 

 

Uppdrag: 277504, Kemikaliestöd och REACH-expertis 2020-04-14 

Beställare: Preem AB Granskningskopia 

 

O:\gav\277504\N\Farobedömning rev depå\Leverans 200414\Farobedömning Preems bioråvaror_Depå_200414.docx 

10(10) 

Riskfraser och skyddsfraser, sammanställning 
 

Ämne/casnummer Klassificering 

 H-fraser 
(riskfraser) 

Beskrivning 
av riskfraser 

P-fraser 
(skyddsfraser) 

Beskrivning av P-
fraser 

Råtalldiesel (RTD)  
Casnummer:  
8002-26-4  

Ej 
klassificerad 

   

Tall oil Pitch 
Casnummer:  

8016-81-7 

Ej 
klassificerad 

   

RSO  
Casnummer: 
8002-13-9 

Ej 
klassificerad 

   

Utsmält fett 
Casnummer finns ej 

Ej 
klassificerad 

 P102: 
 
 
P210 
 
 
 
 
 P270 

Håll utom räckhåll 
för barn 
 
Håll borta från 
värme, gnistor, 
öppen eld och 
varma ytor  
 
Ät, drick eller rök 
inte vid användning 
av produkten 

UCO  
Casnummer finns ej 

Ej 
klassificerad 

 Ej 
klassificerad 

 

 
 

11 REFERENSER 
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review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oil/rapeseed oil,  

Journal 2013;11 (1):3058. 

 

E. Christensen, R. L. McCormick, 2014, Long-term storage stability of biodiesel and 

biodiesel blends, Fuel Processing Technology 128 (2014) 339–348 

 

Säkerhetsdatablad för utsmält fett, Rape seed oil, Tall oil Pitch samt Råtalldiesel. 

 

Registreringsdossier för Tall oil Pitch och Råtalldiesel.  

https://www.echa.europa.eu 

 

Preem AB, M. Andersson, 2018, Utredning: lagring av bioråvara i tankar inom 600-

området  

 

Relement, 2019, Preemraff Göteborg, PM Konsekvenser vid läckage av bioråvara från 

Tankområde 600   
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Samrådsredogörelse – Preem AB, Depå Helsingborg 

Upprättad av: Amelie Hollunger, Bergab - Berggeologiska undersökningar AB 

Granskad och godkänd av: Maria Ljungberg, Preem AB 

Datum: 2020-09-16 

Preem AB har för avsikt att ansöka om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Depå 
Helsingborg. Denna handling utgör en redogörelse för utfört samråd med anledning av 
tillståndsansökan. 

Inbjudan till samrådsmöte 

Efter överenskommelse med Länsstyrelsen i slutet av februari 2020 fastställdes ett datum för 
samrådsmöte till vilket inbjudan sedan skickades per e-post den 13 mars 2020 (bilaga 1). Till 
samrådsmötet inbjöds Länsstyrelsen Skåne, Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad, 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Helsingborgs Hamn AB. 

Den 20 april 2020 skickades (bilaga 2) skriftligt underlag för samråd (bilaga 3) per e-post till 
samtliga deltagande parter. 

Samrådsmöte 

Samrådsmöte hölls den 25 maj 2020 via Skype, på grund av det rådande läget med Coronaviruset. 
Protokoll från samrådsmötet inklusive Power Point-presentation finns bifogat som bilaga 4. 
Protokollet tillsändes Länsstyrelsen, Miljöförvaltningen, Räddningstjänsten och Helsingborgs 
Hamn den 5 juni 2020 (bilaga 5). 

Inbjudan till samråd med utökad krets 

Inbjudan till samråd med övriga myndigheter, enskilda som kan antas bli särskilt berörda m.fl. har 
skett via e-post den 10 juni 2020 (bilaga 6). Till utskicket bifogades skriftligt underlag för samråd 
(bilaga 3). Sändlista finns bifogad som bilaga 7. 

Inbjudan till samråd med allmänheten 

Inbjudan till samråd med allmänheten har skett genom annonsering i Helsingborgs Dagblad den 10 
augusti 2020. Kopia på annonsen finns bifogad som bilaga 8. 

Bilaga B.2
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Svar med anledning av utlyst samråd 
 
De svar som erhållits med anledning av utlyst samråd listas nedan. Preems kommentarer redovisas 
i kursiv text. Korrespondens finns bifogad som bilaga 9. 
 
 

Havs- och vattenmyndigheten Avstår från att lämna synpunkter på underlaget. 
 

Jordens Vänner Helsingborg Stig Broqvist begärde den 14 augusti att få ta del av 
skriftligt underlag för samråd med anledning av 
kungörelsen i Helsingborgs Dagblad. 
Preem skickade samrådsunderlaget samma dag. 
 
Den 24 augusti skickade några av Jordens Vänners 
representanter sina synpunkter med anledning av 
samrådet: 
 
Tidpunkt: Jordens Vänner lämnar en invändning mot 14 
dagars svarstid efter publicerad kungörelse. 
Noteras bör att Jordens vänner (Sven Broqvist, 
kontaktperson enligt Jordens Vänners hemsida) tillsändes 
samrådsunderlaget i det utskick som gjordes den 10 juni, 
se bilaga 6 och 7. 
 
Tidigare samråd: Jordens Vänner lämnade den 4 juli 2019 
synpunkter med anledning av då aktuellt samråd rörande 
Preems ansökan om ändringstillstånd för hantering av 
råtalldiesel. Denna skrivelse har bifogats och hänvisas till 
som aktuell även i den nu påbörjade tillståndsansökan 
för hela verksamheten. 
Preem avser att beakta frågeställningar relevanta för 
verksamheten i Helsingborg i arbetet med 
ansökningshandlingarna. 
 
Ytterligare synpunkter: I sin skrivelse resonerar Jordens 
Vänner kring utsläpp av växthusgaser och miljöpåverkan 
samt olycksrisker. Som slutsats anges att Jordens Vänner 
inte anser att den ansökta verksamheten skulle bidra till 
att klara klimatmålen. 
Preem avser att beakta frågeställningar relevanta för 
verksamheten i Helsingborg i arbetet med 
ansökningshandlingarna. 
 

Kustbevakningen Kustbevakningens synpunkt rör myndighetens ansvar för 
miljöräddning till sjöss. Hänvisning görs till 
bestämmelser i sjölagen samt till tidigare yttrande i 
samband med Preems ansökan om ändringstillstånd för 
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hantering av råtalldiesel och Preems svar rörande 
nyttjade rederiers försäkringar. 
 
Kustbevakningen anför att om en sådan försäkring ska ha 
betydelse för statens miljöräddningskostnader måste 
fartygsägaren/verksamhetsutövaren själv eller genom 
någon annan ha kapacitet att genomföra de åtgärder som 
krävs vid miljöräddningen. Försäkringen innebär inte att 
Kustbevakningen kan begära ersättning för sina 
miljöräddningskostnader i andra fall än vid utsläpp av 
mineralolja (10 och 10 a kap. sjölagen). 
 
Kustbevakningen anser att det behövs ytterligare 
underlag kring hur följdverksamheten med 
fartygstransporter är organiserad och hur den ovan 
nämnda försäkringen ska täcka statens 
miljöräddningskostnader. Det är stora volymer som ska 
transporteras och kostnaderna för miljöräddning kan bli 
omfattande. Frågan om följdverksamhet är särskilt 
relevant då fartygstransporter sker mellan Preems egna 
depåer. Gäller det en leverans från en extern aktör till 
Preem kan företaget ha svårare att ta ansvar för 
fartygstransporten. 
Preem avser att beakta denna synpunkt i arbetet med 
ansökningshandlingarna. 
 

Länsstyrelsen Skåne Efter samrådsmötet, som komplement till vad som 
framfördes under mötet, skickade Länsstyrelsen 
anteckningar från tidigare genomgång av 
samrådsunderlaget. Listade frågor och synpunkter är 
viktiga att ha med när miljökonsekvensbeskrivningen 
och ansökan upprättas. 
Preem avser att beakta Länsstyrelsens frågor och 
synpunkter i arbetet med ansökningshandlingarna. 
 

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 

MSB anför följande: 
• Såväl MKBs risk- och säkerhetsavsnitt som 
säkerhetsrapporten bör innehålla en sammanställning i 
tabellform av de maximala mängder av olika produkter 
som kommer att förvaras momentant. Produkterna bör 
vara tydligt namngivna (trivialnamn och eventuella 
IUPAC-benämningar och CAS-nummer) och 
klassificerade enligt CLP. 
• MKBs risk- och säkerhetsavsnitt bör beskriva de 
olycksrisker som identifierats, vilka konsekvenser 
olyckorna kan leda till med avseende på människors 
hälsa och miljön samt vilka olycksförebyggande och 
skadebegränsande åtgärder som vidtagits eller planeras. 
Tänkbara så kallade dominoeffekter bör också redovisas. 
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• Mer specifikt bör avsnittet innehålla uppgifter om 
cisterninvallningarnas storlek och utformning samt 
praktiska och ekonomiska förutsättningar för att 
komplettera de invallningar som endast rymmer mindre 
delar av de omslutna cisternernas volym. 
Preem avser att beakta dessa synpunkter i arbetet med 
ansökningshandlingarna. 
 
MSB informerar även om två vägledningar som kan vara 
till stöd vid uppdatering av säkerhetsrapporten. 
 

Naturvårdsverket Avstår från att yttra sig i ärendet. 
 

Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp AB 

NSVA undrade initialt om det endast är sanitärt vatten 
som avleds till det kommunala spillvattennätet och om 
det inte sker någon avledning till det kommunala 
dagvattennätet. 
Preem bekräftade att detta stämmer. 
 
NSVA anför att tillståndsansökan bör innehålla följande 
förslag till villkor: 
• Endast sanitärt vatten får avledas till kommunalt 
spillvattennät. 
• Ingen avledning får ske till kommunalt dagvattennät. 
Preem avser att beakta denna synpunkt i arbetet med 
ansökningshandlingarna. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen Utifrån perspektivet fysisk planering anför 
Stadsbyggnadsförvaltningen vikten av att 
vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden i 
Öresund inte försämras på grund av planerade 
förändringar. Vidare betonas att riskerna för människors 
hälsa och säkerhet inte får öka i närliggande 
bostadsområden eller i områden där bostadsbyggnation 
planeras. Ansökan bör därför redovisa hur riskerna för 
människors hälsa och säkerhet förändras med den 
ändrade verksamheten. 
Preem avser att beakta dessa synpunkter i arbetet med 
ansökningshandlingarna. 
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Amelie Hollunger

Ämne: Inbjudan till samråd - Preem depå Helsingborg 
Plats: Preem Depå Helsingborg 

Start: mån 2020-05-25 09:30
Slut: mån 2020-05-25 11:30
Visa tid som: Preliminärt

Inträffar varje: (inget)

Organisatör: Jaakkola Sini

Hej! 
 
Skickar härmed inbjudan till samråd avseende ansökan om ett nytt miljötillstånd enligt miljöbalken för verksamheten 
vid depå Helsingborg. 
 
Mötet hålls på Preems depåkontor i Helsingborgs Energihamn, måndagen den 25 maj 2020, kl. 09.30-11.30. 
 
Skriftligt underlag för samråd kommer att tillsändas samtliga deltagare samt skane@lansstyrelsen.se senast fem veckor 
för planerat samråd.   
 
 
Med vänliga hälsningar,  
  
Sini Jaakkola                     
Miljökoordinator depå                                               
Miljöavdelningen 
 
Preem AB (publ) 556072-6977          
Styrelsens säte: Stockholm 
 
Postadress: Preemraff Göteborg 
Box 48084 
418 23 GÖTEBORG 
 
Besöksadress: Raffinaderivägen 25 
418 79 GÖTEBORG 
Tel vxl: +46 (0)10 450 10 00 
www.preem.se 

Tel dir: +46 (0)10 450 42 11 
Mobil:  +46 (0)76 093 90 18  
sini.jaakkola@preem.se 
  
 
 

Bilaga 1

Page 140 of 372



1

Hollunger Amelie

Från: Lidholm Sara
Skickat: den 20 april 2020 07:56
Till: Jaakkola Sini; Carl-Axel.Stenberg@lansstyrelsen.se; birgitta.widen@lansstyrelsen.se; 

sofie.nydemark@lansstyrelsen.se; Ellinor.Persson@helsingborg.se; 
johan.hedin@rsnv.se; Erik.Palmqvist@rsnv.se; joakim.sandberg@port.helsingborg.se; 
jorgen.johansson@port.helsingborg.se; Nerme Jonas; Hajdinjak Anna; Lungberg 
Sten; Hollunger Amelie; Sofia Hedelius; Järnklev Carolina; Ljungberg Maria; Hoflund 
Oskar; anna.k.kristoffersson@lansstyrelsen.se; skane@lansstyrelsen.se; 
amelie.hollunger

Ämne: Samrådsunderlag Preem Helsingborg 
Bifogade filer: Samrådsunderlag Preem Helsingborg_200417.pdf

Hej 
 
Den 25 maj har vi bokat tid för samråd angående Preems depå i Helsingborg. Här kommer underlag inför det 
samrådet. 
 
MVH Sara Lidholm 
 
 

Sara Lidholm 

Biträdande miljöchef/Miljöspecialist Tillstånd 

Preem AB (publ) 556072-6977 

Styrelsens säte: Stockholm 

Postadress: Preemraff, 54381 LYSEKIL 

Tfn nr: +46 (0)10 45035 87 

E-mail: sara.lidholm@preem.se 

Hemsida: www.preem.se 
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Uppdragsnr: UG20008 
2020-04-17 Rev. Nr. 0.1 

 

Underlag för samråd enligt 6 kap. MB 
Preem AB - Depå Helsingborg 

 

   

 

  

Bilaga 3
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BERGAB – BERGGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR AB 
org.nr. 556173-2396 
 
GÖTEBORG: Stampgatan 15 • 416 64 Göteborg 
www.bergab.se • 08-564 855 00 
 
STOCKHOLM: Vretenvägen 12 • 171 54 Solna 
www.bergab.se • 08-564 855 00 
 

KONTAKT 
KUND 
Företag: Preem AB 
Kontaktperson: Jonas Nerme 
 
 
BERGAB 
Uppdragsnr: UG20008 
Uppdragsledare: Amelie Hollunger 
Handläggare: Amelie Hollunger 
Granskare: Sten Ekman 
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INNEHÅLL 

1 Administrativa uppgifter ___________________________________________________________________ 4 

2 Gällande tillstånd enligt miljöbalken _________________________________________________________ 4 

3 Ansökan om nytt tillstånd _________________________________________________________________ 5 

4 Samrådets omfattning ____________________________________________________________________ 5 

5 Lokalisering ____________________________________________________________________________ 6 

6 Verksamhetsbeskrivning __________________________________________________________________ 7 
6.1 Petroleumprodukter, oljor, petrokemiska produkter och andra kemiska produkter ____________________ 7 
6.2 Lossning och utlastning _________________________________________________________________ 8 
6.3 Lagring ______________________________________________________________________________ 9 
6.4 Bemanning ___________________________________________________________________________ 9 

7 Förväntad miljöpåverkan __________________________________________________________________ 9 
7.1 Vatten ______________________________________________________________________________ 10 
7.2 Luft ________________________________________________________________________________ 11 
7.3 Mark och grundvatten __________________________________________________________________ 12 
7.4 Avfall _______________________________________________________________________________ 13 
7.5 Förbrukningskemikalier ________________________________________________________________ 13 
7.6 Energiförbrukning _____________________________________________________________________ 13 
7.7 Vattenanvändning ____________________________________________________________________ 14 
7.8 Buller ______________________________________________________________________________ 14 

8 Hantering av risker _____________________________________________________________________ 14 
8.1 Säkerhetsrapport _____________________________________________________________________ 15 
8.2 Risk för allvarlig kemikalieolycka _________________________________________________________ 15 
8.3 Förebyggande och skadebegränsande åtgärder _____________________________________________ 19 

 

BILAGA 

Utkast till innehållsförteckning i miljökonsekvensbeskrivning 

 

 

Innehållet i detta samrådsunderlag är till stora delar hämtat från samrådsunderlag inom ramen för tidigare 
påbörjad tillståndsprövning vilken pausades: ”Underlag för samråd med utökad krets enligt 6 kap. miljöbalken 
(1998:808). Preem AB, Depå Helsingborg.” upprättat av Midroc Project Management AB i samarbete med 
Preem (2018-11-09).  
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1 Administrativa uppgifter 
 

Verksamhetsutövare: Preem AB 

Organisationsnummer: 556072-6977 

Postadress: 115 90 Stockholm 

Anläggning: Depå Helsingborg 

Adress: Oljehamnsleden 59 

252 25 Helsingborg 

Kontaktperson: Jonas Nerme (Depåchef) 

Tfn: 010-450 19 31 

E-post: jonas.nerme@preem.se 

Fastighetsbeteckningar: Planteringen 1:17 & 1:21 samt Söder 1:3 & 1:4 

Lagfaren fastighetsägare: Helsingborgs stad 

Kommun: Helsingborgs stad 

Län: Skåne 

Verksamhetskod enl. SFS 2013:251: 39.60 (tillståndsplikt B) 

90.30 (tillståndsplikt B) 

Kravnivå enl. SFS 2015:236: Högre kravnivån 

Tillsynsmyndighet miljö: 

Tillsynsmyndighet Seveso: 

Miljöförvaltningen, Helsingborgs stad 

Länsstyrelsen Skåne 

 

2 Gällande tillstånd enligt miljöbalken 
Preems verksamhet vid depå Helsingborg bedrivs idag i enlighet med ett tillstånd 
enligt miljöbalken beslutat av miljöprövningsdelegation vid Länsstyrelsen i Skåne län 
(MPD) 2006-06-29. I ett beslut daterat 2012-05-24 har MPD därutöver fastställt slutliga 
villkor för verksamheten. Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har meddelat 
ändringar av villkor i domar utfärdade 2007-05-07 samt 2013-05-23. 

Tillståndet omfattar en årlig lagring och hantering av 500 000 ton petroleumprodukter, 
7 300 ton etanol samt 150 ton andra kemiska produkter. 

Därefter har MPD 2016-12-08 beslutat om ändringstillstånd avseende en årlig hantering 
av 65 000 ton HVO (hydrerad vegetabilisk olja) samt RME (rapsmetylester), inom 
ramen för gällande tillstånd om årlig hantering av 500 000 ton petroleumprodukter. 

I beslut daterat 2019-06-13 har MPD ändrat ändringstillståndets villkor 11 så att 
genomförandetiden för uppförande av sekundära skydd på depåområde Preem 1 har 
förlängts till den 14 juni 2020. 

Preem har ansökt om ändringstillstånd för en årlig hantering av upp till 200 000 ton 
råtalldiesel (RTD) vid depån. Också denna mängd ska inräknas i den totala 
tillståndsgivna mängden på 500 000 ton per år. Ansökan är ute på remiss för yttranden 
till den 17 april. 
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Mindre ändringar i verksamheten har fortlöpande anmälts till tillsynsmyndigheterna, i 
enlighet med vad som regleras av miljöprövningsförordningen (2013:251) respektive 
Seveso-lagstiftningen. 

3 Ansökan om nytt tillstånd 
Som en följd av senare års fokus på klimatfrågor har en storskalig internationell 
omställning till förnybara energikällor påbörjats. Preem producerar närmare hälften av 
allt drivmedel som förbrukas i Sverige. Detta, tillsammans med det faktum att 
transportsektorn står för en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser, medför 
att Preem tar ett stort ansvar att minska utsläppen av växthusgaser och minimera 
miljöpåverkan i alla led. Bolaget bedriver ett aktivt förändringsarbete och intar en 
framskjuten position vad gäller användning av biobaserade oljor för tillverkning av 
drivmedel. 

Som ett led i detta arbete, och för att kunna möta en ständigt ökande efterfrågan av 
förnybara drivmedel och bränslen, behöver Preem successivt utöka hanteringen av 
biobaserade oljor vid depå Helsingborg. Planen är att med tiden omvandla depån till 
en s.k. feedstock-terminal för Preems raffinaderier, d.v.s. att depån i sin helhet nyttjas 
för lagring av råvaror för raffinaderiernas produktion av drivmedel och bränslen med 
förnybart ursprung. Nuvarande tillstånd enligt miljöbalken begränsar en sådan 
hantering varför Preems avsikt är att ansöka om nytt tillstånd för verksamheten. 

Preem har för avsikt att ansöka om tillstånd till en årlig lagring och hantering av högst 
750 000 ton petroleumprodukter, oljor (inklusive avfallsklassade sådana), 
petrokemiska produkter och andra kemiska produkter, varav högst 300 000 ton får ha 
fossilt ursprung. Dessutom kommer ansökan att omfatta en årlig lagring och hantering 
av högst 20 000 ton etanol. I begreppet petroleumprodukter, oljor, petrokemiska 
produkter och andra kemiska produkter inräknar bolaget bensin, bensinkomponenter, 
gasolja och diesel, eldningsolja, biobaserade oljor samt additiv och andra tillsatser.  

När nya oljor avses hanteras vid depån framöver kommer detta att anmälas till 
Miljöförvaltningen och, om riskbilden avseende allvarliga kemikalieolyckor förväntas 
ändras, till Länsstyrelsen, helt i likhet med tidigare. Myndigheterna har vid varje 
anmälan att ta ställning till om den aktuella oljan kan inrymmas i gällande tillstånd 
eller inte. 

För närvarande pågår arbete med upprättande av ansökningshandlingar vilka planeras 
tillsändas MPD i oktober innevarande år. 

4 Samrådets omfattning 
Preems nuvarande och planerade verksamhet i Helsingborgs Energihamn ska antas 
medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 § 1 pkt miljöbedömningsförordningen 
(2017:966) då verksamheten bl.a. omfattas av verksamhetskod 39.60 (20 kap. 1 §) i 
miljöprövningsförordningen (2013:251). Undersökningssamråd behöver därför inte 
genomföras varför Preem har valt att direkt genomföra avgränsningssamråd. 
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Verksamheten vid depån omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor varför samrådet även utgör 
samråd i enlighet med Sevesolagstiftningen. 

5 Lokalisering 
Preems depå är belägen i Helsingborgs hamnområde (figur 1). Hamnen är indelad i 
Nordhamnen där färjetrafik dominerar, Västhamnen som är centrum för 
containertrafik samt Sydhamnen med terminaler för hantering av olika godsslag. 
Energihamnen, där Preems depå ligger, ingår i Sydhamnen. Närmaste 
bostadsbebyggelse finns cirka 250 meter öster om Preems depå, i området 
Planteringen. Cirka 450 meter norr om depån är Rönnowska skolan belägen. 

 

 
Figur 1 Helsingborgs hamnområde med Energihamnen, där Preems depå är belägen, inringad med rött. 

Närmaste bostäder finns i området Planteringen beläget öster om Energihamnen. (kartor.eniro.se, 
hämtad 2020-03-25) 
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Preems depå är uppdelad på fyra depåområden, Preem 1-4, vilka gränsar till andra 
depå- och industriområden. Oljehamnsleden och Oceangatan är tillfartsvägar till 
Energihamnen. På kvartersmark inom Energihamnen finns ett internt vägsystem för 
trafikförsörjning vilket är stängt för allmän trafik. 

Längs kuststräckan i Helsingborgsområdet finns ett flertal Natura 2000-områden och 
naturreservat samt riksintressen för naturvård, friluftsliv och yrkesfiske vilka kommer 
att redogöras för i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

6 Verksamhetsbeskrivning 
Preems hantering vid depå Helsingborg omfattar lossning och utlastning från/till 
tankfartyg och tankbilar samt lagring i cisterner. Depåns utformning är belagd med 
sekretess i enlighet med 18 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 
redovisas därför endast på samrådsmötet. 

Under år 2019 utlastades 277 300 ton petroleumprodukter (bensin, diesel, 
eldningsoljor), 16 800 ton RME, 3 900 ton HVO samt 80 ton kemiska produkter 
(additiv) från depån. 

6.1 Petroleumprodukter, oljor, petrokemiska produkter och andra 
kemiska produkter 
I dagsläget kan följande hanteras vid depån: 

 Bensin 

 Gasolja (diesel och lätt eldningsolja) 

 Tjock eldningsolja 

 Flygfotogen 

 Etanol 

 Rapsmetylester (RME) 

 Hydrerad vegetabilisk olja (HVO) 

 Isomerat 

 Alkylat 

 Additiv 

Samtliga dessa, förutom tjock eldningsolja och flygfotogen, kommer att hanteras vid 
depån också framöver. 

Petrokemiska produkter utgörs av additiv till de hanterade petroleumprodukterna. 
Dessa additiv är exempelvis tillsatser för sänkning av stelningspunkt, hämmande av 
sotbildning, rengöring eller smörjning. Även märkämne för färgning av produkter 
hanteras. Andra kemiska produkter som kan vara aktuella för lagring och hantering är 
exempelvis nafta av förnybart ursprung. 
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De oljor (inklusive avfallsklassade sådana) som avses hanteras vid depån framöver 
utgörs av: 

 HVO (lagras redan idag) 

 FAME-bränslen (fettsyrametylestrar), t.ex. RME (lagras redan idag), SME (Soybean 
Methyl Ester), TME (Tallow Methyl Ester) och UCOME (Used Cooking Oil Methyl 
Ester) 

 Skogsråvaror (restprodukter från sågverk, pappersbruk och massabruk): 

Kan innefattas av men begränsas inte till TOFA (Tall Oil Fatty Acids)/RTD 
(råtalldiesel), lignin, biozin och talloljepitch (TOP). 

 Vegetabiliska oljor (flytande fetter som framställs ur växtdelar samt avfall och 
restprodukter från livsmedelsindustrin): 

Kan innefattas av men begränsas inte till raps-, soja- och majsolja samt andra 
vegetabiliska fetter från olika typer fröer, nötter och växter med hög fetthalt. Ett 
exempel på avfall från livsmedelsindustrin är Used Cooking Oil (UCO). 

 Animaliskt utsmält fett, kategori 1, 2 och 3 (restprodukter från matindustrins 
köttförädling) 

6.2 Lossning och utlastning 
Idag sker transporter till depån huvudsakligen med tankfartyg. Tankfartygen lossas vid 
två kajer belägna intill depån. Additiv ankommer till depån med tankbilar eller i 
mindre behållare på lastbilar. Lossning av tankbilar sker direkt till cistern. Distribution 
sker i huvudsak med tankbilar som lastas på depåns bilutlastningsplats. Utlastning till 
tankfartyg kan förekomma. 

Under år 2019 trafikerades depån av 52 tankfartyg och knappt 8 700 tankbilar. 

Även framöver kommer hanteringen av petroleumprodukter att vara likartad dagens, 
d.v.s. produkterna transporteras huvudsakligen till depån med tankfartyg och utlastas 
till tankbilar. Oljor kommer däremot att i huvudsak transporteras både till och från 
depån med tankfartyg. En del oljor kommer att transporteras till depån med tankbil 
eller i ISO-container på lastbil. 

Framöver uppskattas depån trafikeras av maximalt cirka 160 tankfartyg, 9 400 tankbilar 
och 800 lastbilar med ISO-containers per år. 

Med anledning av ökad lossning från tankbilar/ISO-containers planerar Preem att 
bygga en lossningsplats särskilt avsedd för detta. I övrigt medför den förändrade 
hanteringen inget behov av förändringar av befintlig utrustning för lossning och 
utlastning. 
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6.3 Lagring 
Lagring sker i cisterner ovan mark. De fyra depåområdena inrymmer sammanlagt 34 
cisterner, varav 25 är i drift idag. Den totala lagringskapaciteten uppgår till 130 139 m3 
(cirka 104 000 ton, baserat på de lagrade produkternas relativa densitet). Här inryms 
lagringskapacitet för totalt 21 257 m3 (cirka 16 000 ton) produkter tillhörande 
brandfarlighetsklass 1 med flampunkt < 21°C enligt SRVFS 2005:10. Övrig 
lagringskapacitet är avsedd för produkter med flampunkt > 55°C (brandfarlighetsklass 
3) och produkter med flampunkt > 100°C (oklassade produkter/ej brandfarlig vara). 

Flera av de oljor som avses hanteras vid depån behöver varmhållas för att bibehålla 
önskad kvalitet. Dessa måste därför lagras i isolerade cisterner försedda med 
utrustning för värmning. Icke isolerade cisterner vid depån kommer att förses med 
isolering och anordningar för värmning med fjärrvärme och omrörning allt eftersom de 
tas i bruk för denna lagring. 

Några av oljorna innehåller syre varför cisterner för lagring av dessa kommer att förses 
med invändigt korrosionsskydd. Några cisterner kommer också att utrustas med 
flytande tak för att minimera korrosionsrisken. De flytande taken leder även till 
minskad värmeförlust och minskad luktspridning från cisternerna. 

6.4 Bemanning 
Depån är normalt bemannad dagtid samtliga helgfria vardagar. Övrig tid finns 
personal i beredskap. Vid lossning och lastning av tankfartyg förekommer arbete även 
vid andra tider. Utlastning till tankbilar sker dygnet runt genom automatlastning som 
sköts av chaufförerna. Utanför ordinarie arbetstid utförs ronder av vaktbolag. 
Depåpersonalen utför dagliga tillsynsronder under helgfria vardagar. 

7 Förväntad miljöpåverkan 
Inom ramen för den specifika miljöbedömning som, enligt 6 kap. miljöbalken, ska 
göras vid ansökan om tillstånd för en verksamhet enligt miljöbalken ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och ingå i ansökan. Som bilaga till detta 
samrådsunderlag finns ett utkast till innehållsförteckning för den MKB som kommer 
att upprättas med anledning av kommande ansökan för Preems planerade verksamhet 
vid depå Helsingborg. MKBn kommer att behandla såväl miljöeffekter vid normal drift 
som miljöeffekter av eventuella olyckor (se avsnitt 8) samt förebyggande och 
begränsande åtgärder associerade med båda dessa typer av miljöpåverkan. 

Nedan behandlas kortfattat några centrala delar av den nuvarande och planerade 
verksamhetens bedömda påverkan på miljön. Avsnitten beskriver de skyddsåtgärder 
som finns vidtagna/kommer att vidtas, associerade med respektive miljöaspekt. Varje 
avsnitt avslutas med en sammanfattande text avseende förväntad miljöpåverkan vid 
utökad hantering jämfört med idag i kursiv stil. 
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7.1 Vatten 
Utsläpp till vatten från verksamheten vid normal drift sker via depåns avloppssystem. 
Inom depån finns system för avledning av oljeförorenat avloppsvatten (OFA), 
dagvatten samt sanitärt spillvatten. 

Vatten från ytor där spill kan förekomma vid normal drift, t.ex. spillskyddsplattor 
under pumpar och returcisterner samt bilutlastningsplats, avleds till depåns lokala 
system för oljeförorenat avloppsvatten (OFA-system). Till OFA-systemet avleds 
även dränagevatten från cisterner, antingen direkt eller via 
dräneringsraketer/dräneringslådor, samt eventuellt förorenat nederbördsvatten från 
depåns låginvallningar (se nedan). I det fall en olja inte kan omhändertas i OFA-system 
kommer istället spill och dränagevatten från denna att omhändertas separat. 

OFA-systemet innehåller två nyinstallerade oljeavskiljare, en sydost om 
bilutlastningsplatsen och en öster om depåkontoret. Dessa består av en slamavskiljare 
för större partiklar såsom sand och grus samt en lamellavskiljare i vilken de i vattnet 
suspenderade oljepartiklarna avskiljs gravimetriskt. Oljeavskiljarna är utrustade med 
nivå- och oljelarm med ljus- och ljudsignal samt anslutning till depåns jourberedskap. 
Oljeavskiljaren vid depåkontoret har manuell avstängningsventil på både inlopps- och 
utloppsledningen. Inloppsledningen till oljeavskiljaren vid bilutlastningsplatsen, där 
hantering av klass 1-produkter sker, är utrustad med en gasdetektor kopplad till 
nödstopp (anslutet till depåns jourberedskap) samt automatisk avstängningsventil. 

Depåns lokala OFA-system leder vidare till Helsingborgs Hamns OFA-system och 
anläggningen OMT (Oljemottagningen). I denna omhändertas OFA samt slam från 
fartyg inför vidare distribution till godkända mottagare. 

Dagvatten från ytor som inte riskerar att förorenas vid normal drift infiltrerar direkt i 
omgivande mark alternativt avrinner till depåns dagvattensystem. Dagvattenbrunnar 
som är placerade så att de riskerar att förorenas vid ett spill är utrustade med oljefilter. 

Till dagvattensystemet dräneras även additivcisternernas spillskyddsplattor efter 
okulär kontroll av vattnet. Depåns invallningar för klass 1-cisterner töms antingen till 
dagvattensystemet, till infiltrationsbrunn eller direkt till omgivande mark, också detta 
efter okulär kontroll. Vatten i depåns låginvallningar avrinner via spygatter och 
rörledningssystem till ventilbrunnar utrustade med oljelarm. Från dessa pumpas 
vattnet normalt till Energihamnens dagvattensystem, efter okulär kontroll. Om det 
skett ett läckage eller om det finns misstanke om förorening kommer vattnet istället 
att omhändertas av sugbil alternativt pumpas till Energihamnens OFA-system. 

Depåns dagvattensystem ansluter till Energihamnens dagvattensystem med avledning 
till recipienten Öresund (ytvattenförekomst Helsingborgsområdet enligt VISS). 
Utloppet från den del av Preems lokala dagvattensystem som finns i anslutning till 
bilutlastningsplatsen är utrustat med en automatisk avstängningsventil som stängs vid 
aktiverat brandlarm eller nödstopp på depån. 

Provtagning av utgående dagvatten från depån sker i en särskild provtagningsbrunn. 
Provtagning utförs en gång per kvartal i början av en nederbördsperiod samt vid 
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misstanke om utsläpp. Proverna analyseras med avseende på oljeindex och halt totalt 
extraherbara aromatiska ämnen i enlighet med villkor i gällande tillstånd. Villkoret 
uppfylls idag med god marginal avseende oljeindex. Avseende totalt extraherbara 
aromatiska ämnen ligger analyserade halter under rapporteringsgränsen. 

Sanitärt spillvatten från sanitets- och personalutrymmen i depåns kontorsbyggnad 
avleds till det kommunala spillvattennätet. Rening av vattnet sker i Öresundsverket. 

Halten föroreningar i utgående avloppsvatten från depån till recipienten är idag mycket 
låg. Mängden hanterade petroleumprodukter kommer initialt att vara ungefär 
densamma framöver som idag. En successivt ökande hantering av biobaserade oljor 
förväntas inte ändra förhållandena avseende utsläpp till vatten från depån. Värt att 
notera är att de oljor som avses hanteras inte klassificeras som miljöfarliga till skillnad 
från hanterade fossila produkter. 

De flesta biobaserade oljor har mycket liten löslighet i vatten varför det inte föreligger 
några problem att hantera vatten förorenat av dessa oljor i depåns OFA-system och 
oljeavskiljare.  Skulle så inte vara fallet för någon olja kommer förorenat vatten 
härrörande från denna att omhändertas separat. 

7.2 Luft 
Emissioner till luft genereras vid transporter med tankfartyg och tankbilar, vid lagring 
och överpumpning samt vid lossning och utlastning. Vid såväl lagring som hantering 
emitteras lättflyktiga kolväten (VOC), framförallt härrörande från hanteringen av 
bensin. Förbränning av bränsle vid transporter medför emissioner av växthusgaser 
(främst koldioxid), svavel- och kväveoxider, lättflyktiga kolväten samt sotpartiklar. 

Samtliga klass 1-cisterner är utrustade med inre flytande tak med dubbeltätningar och 
fasta yttre tak. Returcisternens avluftningsledning är ansluten till depåns 
gasåtervinningsanläggning. Dessa installationer minimerar emissioner av lättflyktiga 
kolväten till luft vid in- och utpumpning samt vid lagring. Cisterner för lagring av 
produkter med flampunkt > 55°C har fasta yttre tak och är atmosfäriskt avluftade via 
avluftningsledningar på taken. 

Samtliga lastande tankbilar ansluts till depåns gasåtervinningsanläggning (VRU). 
Återvunnen bensin återpumpas till någon av depåns bensincisterner. VRUn är 
dimensionerad för ett maximalt flöde av 500 000 m3/år och utifrån 
utsläppsbegränsningen 10 g/Nm3. Utsläpp av kolväten till luft från VRUn mäts 
kontinuerligt. Under år 2019 uppmättes den genomsnittliga kolväteemissionen till 
0,325 g/Nm3. 

En gång per år utförs beräkningar av kolväteemissioner från bensinhanteringen vid 
depån. Beräkningar utförs enligt Concawe 85/54. År 2019 beräknades 
kolväteemissionerna härrörande från bensinhanteringen inklusive emissioner från 
VRUn till cirka 6,6 ton. 

Några av de biobaserade oljor som avses hanteras vid depån kan ge upphov till 
luktemissioner i större utsträckning än vad fossila produkter gör. Eftersom oljorna inte 
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innehåller några lättflyktiga komponenter bör eventuella luktstörningar emellertid 
vara begränsade. 

Några av cisternerna aktuella för dessa oljor kommer att förses med flytande tak, i 
direktkontakt med vätskeytan. Detta innebär att det normalt inte förekommer 
gasmättad luft ovanför vätskeytan vilken kan avgå till omgivningen. Således 
uppkommer inga andningsförluster från cisternerna till följd av variationer av 
temperatur och atmosfärstryck. 

I samband med inpumpning i cisternerna avgår samma volym luft som inpumpad 
volym vätska, s.k. förträngningsförlust. Förträngningsluften består av luft ovan det 
flytande taket vilken inte är mättad med gaser. Några märkbara luktemissioner 
förväntas därmed inte spridas till omgivningen. 

Omsättningen av petroleumprodukter kommer den närmaste tiden framöver att vara 
ungefär densamma som idag. En successivt ökande hantering av biobaserade oljor 
förväntas inte påverka emissionerna av lättflyktiga kolväten från depån i någon 
betydande utsträckning. 

Avseende transport av petroleumprodukter till/från depån kommer situationen framöver 
att vara likartad dagens. Däremot kommer fartygstrafiken till/från depån att öka till 
följd av den successivt ökande hanteringen av biobaserade oljor med ökade emissioner till 
luft som följd. Vissa av dessa oljor kommer även att transporteras till depån med tank-
/lastbilar. Beräkningar av emissioner till följd av transporter kommer att redovisas i 
kommande MKB. 

7.3 Mark och grundvatten 
Under normala driftsförhållanden förutses inga utsläpp ske till mark och grundvatten 
till följd av Preems verksamhet. Förorening av mark och grundvatten kan emellertid 
ske vid oavsiktliga utsläpp (se avsnitt 8). 

Markmiljöundersökningar har utförts vid flera tillfällen inom Preems depåområden, 
varvid det har konstaterats att markföroreningar härrörande från tidigare verksamhet 
förekommer på flera platser. I samband med nyligen avslutad byggnation av 
invallningar utfördes miljötekniska markundersökningar i syfte att utreda 
föroreningssituationen (halter och utbredning) i de berörda områdena. Utifrån dessa 
undersökningar bedömdes behovet av efterbehandlingsåtgärder i samråd med 
tillsynsmyndigheten. I övrigt planeras inga efterbehandlingsåtgärder så länge 
verksamhet pågår vid anläggningen. 

Hanteringen av petroleumprodukter kommer att vara likartad framöver jämfört med 
idag varför riskbilden förknippad med denna hantering kommer att vara oförändrad. En 
successivt ökande hantering av biobaserade oljor kommer att leda till en ökning av 
antalet operationer vid depån, framför allt lossning/lastning av tankfartyg, vilket kan 
förväntas öka sannolikheten för att utsläpp ska ske vid depån. Dock är de skadehändelser 
som identifierats som möjliga allvarliga kemikalieolyckor vid depån (se avsnitt 8.2) 
endast förknippade med hanteringen av petroleumprodukter. 
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Konsekvenser för miljön och människors hälsa vid oavsiktliga utsläpp av 
petroleumprodukter och biobaserade oljor redogörs för i avsnitt 8.2.3. 

7.4 Avfall 
Detta avsnitt behandlar inte de avfallsklassade oljor som avses hanteras vid depån utan 
enbart avfall som genereras av depåverksamheten. 

Vid depån genereras såväl konventionellt som farligt avfall, definierat i enlighet med 
avfallsförordningen (2011:927). Avfallet består främst av oljehaltigt avfall, 
bensindränage, förorenat adsorptionsmedel, batterier, lysrör, färgrester osv. samt 
kontors- och hushållsavfall. Oljehaltigt avfall, bensindränage och eventuella andra 
produkt- eller kemikalierester transporteras bort från depån omgående, med sugbil 
eller i mindre behållare. Mindre mängder farligt avfall förvaras på depån i separata fat 
placerade i s.k. miljöskåp på bilutlastningsplatsen på depåområde Preem 1. 

Allt farligt avfall transporteras och omhändertas av auktoriserade transportörer och 
avfallsbolag. Avfallet upparbetas, återanvänds eller nyttiggörs på annat sätt i största 
möjliga utsträckning. 

Glas och papper samlas i för ändamålet avsedda behållare. Restavfall samlas i en 
container. Konventionellt avfall omhändertas av godkänd mottagare. 

En ökad omsättning vid depån förväntas inte öka mängden avfall i någon betydande 
utsträckning. Mängden avfall varierar från år till år främst beroende på behov av 
rengöring av cisterner, t.ex. inför cisternbesiktningar, samt av reparationer och 
ombyggnader. Produktrester och emballage m.m. förorenat av biobaserade oljor ska 
hanteras som farligt avfall i enlighet med avfallsförordningen (2011:927), i likhet med 
avfall härrörande från hanteringen av fossila produkter. 

7.5 Förbrukningskemikalier 
I samband med underhåll och reparationer används kemiska produkter såsom 
exempelvis smörjmedel och färger samt motor- och hydrauloljor. 

Preem väljer förbrukningskemikalier med utgångspunkt i att gällande funktionskrav 
ska kunna innehållas med så liten miljöskadlig påverkan som möjligt. 

Ökad omsättning vid depån förväntas inte påverka användningen av 
förbrukningskemikalier. Behovet av underhåll och reparationer kommer att vara 
detsamma. 

7.6 Energiförbrukning 
Elenergi åtgår för drift av pumpar och gasåtervinningsanläggning, varmhållning av 
oljor (under 2019), drift av omrörare i cisterner, belysning, lokaluppvärmning samt 
ventilation inom depån. Under år 2019 förbrukades knappt 556 MWh. 
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Flera av de oljor som avses lagras vid depån behöver varmhållas. För detta ändamål 
kommer fjärrvärme att nyttjas. Omrörare kan komma att installeras i de aktuella 
cisternerna. 

Den utökade årliga omsättningen vid depån kommer att öka förbrukningen av elenergi 
för drift av pumpar. Framtida maximal fjärrvärmeförbrukning för varmhållning av oljor 
beräknas till cirka 4 800 MWh per år. För omrörning av varmhållna oljor beräknas 
energiförbrukningen uppgå till maximalt cirka 970 MWh per år. 

7.7 Vattenanvändning 
Vatten används vid rengöring av cisterner och annan utrustning samt i personal- och 
sanitetsutrymmen. Under år 2019 förbrukades 789 m3 vatten. 

Den utökade hanteringen vid depån förväntas inte påverka vattenanvändningen i någon 
betydande utsträckning. 

7.8 Buller 
Depåverksamheten genererar begränsad bullerpåverkan på omgivningen och då främst 
av pumpar och gasåtervinningsanläggning i drift vid utlastning. I övrigt alstras buller 
främst från tankfartyg i farled och vid kaj, men även från tankbilstrafiken inom och 
till/från hamnområdet. Den bulleralstrande verksamheten i och kring depån pågår 
intermittent dygnet runt, året runt. 

Inga klagomål på störande buller från verksamheten har framförts. 

Avseende transporter samt lossning/lastning av petroleumprodukter kommer 
situationen framöver att vara likartad dagens. Däremot kommer fartygstrafiken till/från 
depån och antalet lossnings-/lastningstillfällen att öka till följd av den successivt ökande 
hanteringen av biobaserade oljor med ökad bullerpåverkan på omgivningen som följd. 
Vissa av dessa oljor kommer även att transporteras till depån med tank-/lastbilar. 
Bullerpåverkan på omgivningen till följd av transporter samt lossning och lastning 
kommer att redogöras för i kommande MKB. 

8 Hantering av risker 
Vid hantering av petroleumprodukter, oljor och petrokemiska produkter finns risk för 
oavsiktliga utsläpp till omgivningen. Sådana utsläpp kan medföra att miljö och 
människor skadas, antingen direkt eller indirekt vid brand eller explosion som följd av 
utsläppet. 

Preem arbetar med ständig förbättring av såväl arbetsrutiner som utformning och 
utrustning av anläggningen för att minimera både risken för att olyckor inträffar och 
konsekvenserna av olika typer av olyckor i det fall en sådan ändå sker. 
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8.1 Säkerhetsrapport 
Preems depå Helsingborg tillhör den högre kravnivån enligt bilagan till förordningen 
(2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. Det finns därför en säkerhetsrapport med tillhörande 
handlingsprogram, riskanalys och intern plan för räddningsinsatser upprättad för 
verksamheten. Syftet med säkerhetsrapporten är framför allt att visa att riskerna för 
allvarliga kemikalieolyckor vid verksamheten har identifierats och att nödvändiga 
åtgärder har vidtagits för att förebygga sådana olyckor. Syftet är också att visa hur 
följderna för människor och miljön kan begränsas om en olycka trots allt skulle 
inträffa. 

I samband med upprättande av ansökan om nytt tillstånd för verksamheten kommer 
säkerhetsrapporten med tillhörande bilagor att ses över och revideras. 

8.2 Risk för allvarlig kemikalieolycka 
Inför de förändringar av verksamheten som planeras och som nu är föremål för 
kommande ansökan om tillstånd har en riskanalys av denna verksamhet genomförts. 
Riskanalysen har gjorts med metoden grovanalys. Ur resultatet har ett antal 
skadehändelser som skulle kunna utvecklas till en allvarlig kemikalieolycka 
identifierats. Dessa skadehändelser är desamma som i tidigare genomförd riskanalys 
för verksamheten, d.v.s. den planerade utökade hanteringen biobaserade oljor bedöms 
inte påverka risken för allvarliga kemikalieolyckor vid depån. Vid en övergång till 
hantering av en allt större andel oljor kommer risken för allvarliga kemikalieolyckor att 
minska successivt. I säkerhetsrapporten vidareutvecklas skadehändelserna i 
beskrivningar av möjliga scenarier med redogörelse för relevanta barriärer och andra 
skyddsåtgärder samt konsekvenser för miljön och människors hälsa för respektive 
scenario. Risken för allvarlig kemikalieolycka vid depån är främst förknippad med: 

 mycket stort utsläpp (> 100 m3) av klass 3-produkt eller oljor från cistern inom 
Preem 1 eller Preem 2, 

 mycket stort utsläpp (> 100 m3) av klass 1-produkt inom invallning på Preem 3 eller 
Preem 4, 

 stort utsläpp (10-100 m3) från rörledning i ledningsgata eller på kaj, 
 pöl- eller spraybrand på cisternområde, 
 pöl- eller spraybrand på bilutlastningsplats inkl. VRU och returanläggning, 
 pöl- eller spraybrand i ledningsgata eller på kaj, 
 pölbrand i pumphus för klass 1-produkt, 
 brand i cistern, 
 gasmolnsexplosion efter utsläpp av klass 1-produkt inom Preem 3 eller Preem 4, 
 explosion p.g.a. övertryck i utrustning för klass 1-produkt på Preem 3 eller Preem 4 

samt 
 explosion på bilutlastningsplats inkl. VRU och returanläggning. 
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Allvarliga kemikalieolyckor utgörs definitionsmässigt av de olyckor som ger stora eller 
katastrofala konsekvenser för miljön och/eller människors hälsa, ibland benämnda 
Worst Case-scenarier. Risken för samtliga ovan listade scenarier har emellertid 
bedömts som tolerabel i riskanalysen. 

8.2.1 Dominoeffekter 

Uppgifter om dominoeffekter är belagda med sekretess i enlighet med 18 kap. 8 och 13 
§§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa uppgifter redovisas därför 
endast på samrådsmötet. 

8.2.2 Yttre påverkan 

Exempel på yttre påverkan som har bedömts inom ramen för riskanalysen är påverkan 
från gräsbränder, åska, storm och sabotage samt av höjd havsnivå till följd av 
klimatförändringar. Några kommentarer till sådan påverkan följer nedan: 

 Vegetationen inom hamnområdet är starkt begränsad och efterhålls varför risken 
för att en gräsbrand ska uppstå och leda till olycka på Preems depå är minimal. 

 Cisterner är åskskyddade och jordade för att skydda mot farlig potentialskillnad 
vilket minimerar risken för olycka till följd av åsknedslag. 

 Regler finns för vid vilken maximal vindhastighet tankfartyg får lossas/lastas. Detta 
minskar risken för utsläpp på grund av att lastslangar slits av. 

 För att minimera risken för sabotage är hela hamnområdet inhägnat och klassat 
som ISPS-område. Tillträde till hamnområdet sker med inpasseringskontroll i en 
bemannad port. 

 Preem bedömer inte att det föreligger risk för utsläpp, personskada eller annan 
olycka eller tillbud till följd av strömbortfall vid depån. Strömbortfall leder per 
automatik till att pågående operationer avbryts och inga processer fortgår. 

8.2.3 Påverkan på miljön och människors hälsa vid utsläpp 

Utsläpp på icke hårdgjord markyta infiltrerar marken och riskerar att nå grundvattnet. 
Spridning till vattenrecipienten kan ske via ytavrinning, både på hårdgjorda och icke 
hårdgjorda ytor, samt via avloppssystem och grundvattenyta. Hur stor utbredning ett 
utsläpp får beror dels av utsläppets storlek, dels av produktens och markens 
beskaffenhet. Möjligheterna till snabb och effektiv insats för att stoppa läckaget och 
utsläppets spridning påverkar naturligtvis också utbredningen. Spridningsförloppet på 
och i vattnet är avhängigt produktens beskaffenhet, rådande väderleksförhållanden 
och möjlighet till insats med spridningsbegränsning och sanering. 

Petroleumprodukter 

Rörande petroleumprodukter sprids t.ex. ett utsläpp av bensin lättare/snabbare än ett 
utsläpp av eldningsolja/diesel. Ju mer lättflyktiga beståndsdelar produkten består av, 
desto större andel avdunstar till omgivande luft. En tjockare produkt smutsar ned 
vegetation, sjöfågel m.m. i större omfattning. Samtliga hanterade petroleumprodukter 
ger toxiska effekter på såväl växt- som djurliv, både på land och i vatten. 
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I vatten är spridningsförloppet beroende av densitet, viskositet och ytspänning. De 
flesta petroleumprodukter har en densitet lägre än vattnets, vilket innebär att de flyter 
på vatten. Inledningsvis sprids ett utsläpp av petroleumprodukt ofta ut som en film på 
vattenytan, som ett resultat av vind och vågrörelser. Låga temperaturer ger hög 
viskositet och trögflytande produkt. I strandzonen uppträder petroleumprodukter ofta 
som en emulsion. Det är svårt att förutsäga vilken spridning ett utsläpp kommer att få. 
Diesel består av både vattenlösliga och olösliga komponenter vilka fördelar sig olika i 
vattnet; de olösliga komponenterna flyter på ytan medan de mer lösliga 
komponenterna lägger sig i ett skikt under ytan. Detta skadar/dödar både fågel och 
fisk inom utsläppets utbredningsområde, genom nedsmutsning och akut förgiftning. 
Ett utsläpp av petroleumprodukter i vatten riskerar också att skada vegetation, 
skaldjur och vattenorganismer. Produktrester som sjunker till botten ansamlas i 
bottensediment och kan finnas kvar under lång tid och påverka bottenlevande 
organismer. Långtidseffekter kan också orsakas på strandlinjen. 

Bensin är mycket brandfarlig. Vid ogynnsamma förhållanden kan ett bensinutsläpp 
antändas alternativt bilda gasmoln som sprids längs marken och antänds på annan 
plats än vid utsläppskällan. Miljön påverkas av den utsläppta produkten och av 
släckvatten som används för brandbekämpning samt av giftiga rökgaser som sprids i 
omgivningen. 

Om ett utsläpp av petroleumprodukt från Preems anläggning skulle vara av sådan 
omfattning att det når hamnbassängen kan fåglar som befinner sig i bassängen eller 
landar där skadas. Om produkten sprids vidare utanför hamnbassängen riskeras 
skador på flora och fauna på stränder och i värdefulla naturområden. Inom 
Helsingborgs hamnområde saknas skyddade naturmiljövärden och friluftsområden. I 
Öresund och längs med kusten, norr och söder om Helsingborg, finns däremot flera 
skyddade områden; Natura 2000-områden, naturreservat samt riksintressen för 
naturvård, friluftsliv och yrkesfiske. 

För allmänheten utgörs påverkan till följd av utsläpp av petroleumprodukt vid Preems 
anläggning främst av exponering för rökgaser i det fall produktutsläppet skulle 
antändas. Spridning av rökgaser är beroende av rådande vindriktning och vindstyrka. 
Vid ogynnsamma förhållanden kan ett stort område påverkas av rökgaser till följd av 
brand. Energihamnen är byggd med tillräckligt säkerhetsavstånd för att inte brand och 
explosion ska riskera att skada tredje man till följd av värmestrålning eller tryckvåg. 

Etanol 

Etanol är relativt ofarligt i måttliga doser, har låg akut toxicitet och klassas som ofarlig 
för akvatiska organismer. Etanol skingras snabbt och avdunstar i luften, sprids och 
löses snabbt i vatten, avdunstar snabbt i marken och är biologiskt lätt nedbrytbar. 
Påverkan på miljön vid ett utsläpp är därför kortvarig och begränsad. 

Etanol är liksom bensin mycket brandfarligt och vid ett utsläpp kan ångorna bilda 
explosivt gasmoln. Etanol har emellertid lägre ångtryck och atmosfärisk reaktivitet 
samt högre flampunkt och tändtemperatur än bensin. Vid cisternlagring är brand- och 
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explosionsrisken därför lägre för etanol än för bensin. Etanolen brinner med osynlig 
låga, vilket kan försvåra släckningsarbetet. 

Oljor 

De biobaserade oljor som hanteras vid Preems depå idag (RME och HVO) har, liksom 
hanterade petroleumprodukter, god adsorptionsförmåga, densitet understigande ett 
samt mycket låg löslighet i vatten. Spridningsförloppet i mark, grundvatten och på 
vattenyta vid ett utsläpp kan därmed förväntas vara likartat det beskrivet ovan för 
petroleumprodukter. 

RME är varken klassificerad som miljö- eller hälsofarlig eller innehåller 
svårnedbrytbara, bioackumulerande och toxiska ämnen, till skillnad från flertalet 
hanterade petroleumprodukter. RME är heller inte klassificerad som mutagen, 
cancerogen eller reproduktionstoxisk. Detta medför att konsekvenserna för miljön och 
människors hälsa blir mindre och mer kortvariga vid ett utsläpp av RME jämfört med 
av petroleumprodukter. Liknande förhållanden gäller för HVO, men med skillnaden 
att denna är klassificerad som hälsofarlig då den kan ge upphov till kemisk 
lunginflammation vid aspiration, vilket utgör en arbetsmiljörisk. 

RME klassificeras som icke brandfarlig. Flampunkten för HVO (> 61°C) och dess 
brandförlopp är likartade dem för motsvarande fossila produkter. Giftiga ångor/gaser 
samt partiklar bildas vid såväl brand av biobaserade oljor som fossila produkter. 
Spridning av rökgaser och därmed påverkan på omgivningen är beroende av 
vindriktning och vindstyrka. 

Informationen nedan om egenskaper samt uppträdande vid ett utsläpp hos den typen 
av biobaserade oljor som avses hanteras vid Preems depå framöver är sammanfattad 
från Farobedömning av Preems bioråvaror vid depå, Tyréns AB, 2020: 

Vattenlösligheten hos oljorna är mycket låg. Animaliskt fett är enligt 
säkerhetsdatablad olösligt i vatten. På grund av oljornas förhållandevis höga densitet, 
låga vattenlöslighet och höga adsorption är rörligheten i jord sannolikt låg, vilket i sin 
tur bedöms medföra att risken för att ämnena ska förorena grundvatten är liten. Vissa 
oljor varmhålls vid lagring, t.ex. RTD (40°C) och animaliskt fett (60°C). Initialt är ett 
utsläpp av varm olja rörligare, men rörligheten avtar successivt när oljan svalnar till 
omgivningens temperatur. 

De flesta oljorna anses vara biologiskt lättnedbrytbara och bedöms inte vara 
bioackumulerande. Utförda studier är dock huvudsakligen gjorda i vatten. 
Nedbrytbarheten i mark bör emellertid vara ännu högre då såväl tillgången till syre 
som mikroorganismer är större. Oljorna är inte klassificerade som farliga för 
vattenlevande organismer. De innehåller inga ämnen som klassificeras som PBT-
ämnen (persistenta, bioackumulerande, toxiska) eller vPvB- ämnen (mycket 
persistenta, mycket bioackumulerande). 

Trots låg toxicitet för vattenlevande organismer kan oljorna ha negativ påverkan på 
vattenlevande djur såsom fisk och fågel på grund av de fysikaliska egenskaperna. Ett 
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utsläpp kan lägga sig som en film på vattenytan, vilket reducerar vattnets syresättning, 
och transporteras långt med vindar och strömmar. Olja kan också, liksom 
petroleumbaserade oljor, klibba samman fåglars fjäderskrud vilket gör att fjädrarnas 
vattenavstötande egenskaper minskar. Oljefilm som täcker marklevande växter och 
djur kan påverka andningsförmågan hos dessa. 

Alla oljor har flampunkt över 110°C och klassificeras som icke brandfarliga. Vid 
förbränning bildas koldioxid. Det finns även risk för bildandet av toxiska gaser (NOx, 
SOx och COx). 

8.3 Förebyggande och skadebegränsande åtgärder 
Ett stort antal förebyggande och skadebegränsande åtgärder har vidtagits och planeras 
vidtas vid depån, dels för att minimera sannolikheten för att olyckor sker, dels för att 
minimera konsekvenserna av eventuella olyckor. Nedan följer en översiktlig 
beskrivning av några centrala delar av anläggningens skydds- och säkerhetsåtgärder. 
Anläggningens säkerhetsrapport innehåller detaljerade uppgifter om skydds- och 
säkerhetsåtgärder. 

8.3.1 Invallningar 

Alla klass 1-cisterner är belägna inom betonginvallningar dimensionerade i enlighet 
med gällande lagstiftning. Övriga cisterner inom depån är försedda med 
låginvallningar som enligt villkor i gällande miljötillstånd ska rymma minst en volym 
motsvarande 15 minuters inpumpning från tankfartyg med maximal 
pumpningskapacitet. I praktiken rymmer dessa låginvallningar mer än av villkoret 
föreskriven volym. 

8.3.2 Överfyllnadslarm och överfyllnadsskydd 

Samtliga cisterner i drift är utrustade med nivåövervakningssystem programmerat med 
larm på hög respektive hög-hög nivå. Övervakningssystemet visar aktuell 
lagringsvolym på övervakningsdatorer på depåkontoret. Det finns också möjlighet till 
fjärrövervakning av nivåerna med dator. Det lägre högnivålarmet är placerat på en nivå 
över vilken det ryms en volym som motsvarar fyllning med högsta tillåtna 
pumpningshastighet från tankfartyg under 15 minuter. Båda larmen har optisk signal 
på övervakningsdatorn samt optisk och akustisk signal utomhus vilken hörs även på 
kaj och depåkontor. Cisternerna är också utrustade med ett oberoende mekaniskt 
högnivålarm placerat ovanför nivåövervakningssystemets högre larmnivå. Detta larm 
har optisk och akustisk signal utomhus. Samtliga larm är kopplade till depåns 
beredskapstelefon och till vaktbolag. 

På cisternen för bensinslop (sköljningar och returer från tankbilar) och på cisternerna 
för additiv finns överfyllnadsskydd som automatiskt stoppar inpumpningen vid hög 
nivå i cisternen. Planerad lossning av biobaserade oljor kommer att ske till samma 
cisterner som fylls från tankfartyg. För beskrivning av dessa cisterners nivåövervakning 
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och larm, se ovan. Lossning av tankbilar och ISO-containers sker enbart under dagtid 
under överinseende av depåpersonal. 

Bilutlastningsplatsen och samtliga tankbilar är utrustade med dubbelt 
överfyllnadsskydd i form av 10-polig kontakt med automatisk stängning av tankbilens 
fackventil respektive lastöns utlastningsventil vid hög vätskenivå i bilarnas lastfack. I 
gasåterföringsledningen till depåns gasåtervinningsanläggning finns ett extra 
överfyllnadsskydd i form av en nivåindikator som vid överfyllning bryter pågående 
utlastning genom aktivering av lastöns nödstopp. En förutsättning för att kunna lasta 
vid depån är att 10-polig kontakt är ansluten, gasåterföringsledning är kopplad och att 
tankbilen är registrerad i utlastningssystemet med förinställd maximal volym som 
ryms i vart och ett av tankbilens lastfack. Denna maxgräns kan inte överskridas vid 
utlastning till respektive fack. 

8.3.3 Kylning av cisterner 

Sprinklersystem för kylning av cisternmanteln finns idag på cisternerna 101, 102 och 103 
på depåområde Preem 3 samt cisternerna 104 och 105 på depåområde Preem 4. 

Aktivering av sprinklersystemen sker manuellt genom kontakt med Helsingborgs 
Hamn som startar pumpar för trycksättning av brandvattenledningen. 

8.3.4 Hantering av släckvatten 

Omhändertagande av förorenat skum och släck-/kylvatten vid eventuell 
brandbekämpning avgörs i varje enskilt fall i samråd med Räddningstjänsten och 
tillsynsmyndigheten. Det finns idag inga generella riktlinjer för sådant 
omhändertagande. 

Samtliga invallningar vid depån är dimensionerade för omhändertagande av 
släckvatten, utöver själva läckaget. Möjlighet till omhändertagande av skum och släck-
/kylvatten finns även i depåns system för oljeförorenat avloppsvatten (OFA). Preem 
arbetar i dagsläget med en utredning rörande hantering av förorenat skum och släck-
/kylvatten vid depån. 

8.3.5 Beredskap 

Vid tider då depån inte är bemannad finns personal med beredskap. Inställelsetiden 
utanför ordinarie arbetstid uppgår till en timme. 

Vid en eventuell räddningsinsats utför depåpersonalen det räddningsarbete som de är 
utbildade för. Personalens uppgift är att i första hand larma Räddningstjänsten samt 
undsätta och ge första hjälpen till skadade personer tills Räddningstjänsten anländer 
och tar över ansvaret för räddningsinsatserna. I enlighet med Seveso-lagstiftningen 
finns en intern plan för räddningsinsatser upprättad för verksamheten. Planen 
innehåller uppgifter om hur den interna beredskapen är organiserad och hur en 
allvarlig kemikalieolycka ska hanteras. 
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Preems materiella resurser, såväl tekniska som icke-tekniska, redogörs för i detalj i 
verksamhetens säkerhetsrapport och i den interna planen för räddningsinsatser. 
Exempel på tekniska resurser är invallningar, länsor (för stängning av hamninloppet 
samt kring utsläppet), tättingar och oljelarm, säkerhetsventiler och nödstopp samt 
brandskydd såsom brandgator och brandvattensystem, skum och pulver, 
skuminföringsledningar på cisterner, kylsprinkler, brandlarm, gas- och flamdetektorer 
samt detonationsskydd och inertgas i gasåtervinningsanläggningen. Exempel på icke-
tekniska resurser är utbildad personal, personal i beredskap, tillsynsronder, märkning 
av rörledningar och annan utrustning för produkthantering samt rutiner för 
alarmering. 
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Protokoll från samrådsmöte enligt 6 kap. miljöbalken 
avseende ansökan om tillstånd för Preem AB – Depå 
Helsingborg 
Dag och plats 

2020-05-25 Digitalt via Skype 

Deltagare 

Birgitta Widén (BW) Miljöprövningsenheten, Länsstyrelsen Skåne 

Anna Kristoffersson (AK) Miljöprövningsenheten, Länsstyrelsen Skåne 

Sofie Nydemark (SN) Miljötillsynsenheten, Länsstyrelsen Skåne 

Christel Mårtensson (CM) Miljötillsynsenheten, Länsstyrelsen Skåne 

Marcus Norlin (MN) Rättsenheten, Länsstyrelsen Skåne 

Ellinor Persson (EPe) Miljöförvaltningen, Helsingborgs stad 

Erik Palmqvist (EPa) Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

Joakim Sandberg (JS) Helsingborgs Hamn AB 

Jörgen Johansson (JJ) Helsingborgs Hamn AB 

Jonas Nerme (JN) Depå Helsingborg, Preem AB 

Oskar Hoflund (OH) Preem AB 

Sten Lungberg (SLu) Preem AB 

Sara Lidholm (SLi) Preem AB 

2020-06-05  

Bilaga 4
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Carolina Järnklev (CJ) Preem AB 

Anna Hajdinjak (AHa) Preem AB 

Bo Karlsson (BK) Preem AB 

Maria Ljungberg (ML) Preem AB 

Sofia Hedelius (SH) Preem AB/Alrutz Advokatbyrå 

Amelie Hollunger (AHo) Bergab – Berggeologiska Undersökningar AB 

 

Inledning 

SLi hälsade alla välkomna till samrådsmöte med anledning av den kommande ansökan om nytt 
tillstånd enligt miljöbalken för Preems depå i Helsingborg. SLi framhöll vidare att Preem AB bedriver 
ett aktivt förändringsarbete vad gäller användning av biobaserade oljor för tillverkning av drivmedel 
på raffinaderierna i Göteborg och Lysekil. Som ett led i detta arbete, och för att kunna möta en 
ökande efterfrågan av förnybara drivmedel och bränslen, behöver Preem successivt utöka 
hanteringen av biobaserade oljor vid depå Helsingborg. Nuvarande tillstånd enligt miljöbalken 
begränsar en sådan hantering varför Preems avsikt är att ansöka om nytt tillstånd för 
verksamheten.    

Mötesdeltagarna presenterade sig och sin roll i ärendet. Därefter gicks mötets agenda igenom. 
Power Point-presentationen för mötet finns bifogad som bilaga (undantaget två bilder som bedöms 
omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § samt 18 kap. 8 och 13 §§ offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

Presentation av depå Helsingborg 

JN presenterade kortfattat depån idag och planerad framtid. Se bilder med nedanstående rubriker i 
den bifogade presentationen för uppgifter om depån och verksamheten:  

• Depå Helsingborg. Depå Helsingborg är geografiskt bra placerad med goda förutsättningar 
att bidraga i Preems omställning från fossilt till förnybart. 

• Depå Helsingborg. Idag. Imorgon. 
(Förtydligande: ”Undantaget additiver” betyder att additiv levereras till och från depån med 
bil. När det gäller produkter transporteras de till depån med fartyg medan transport från 
depån huvudsakligen sker med bil idag. I framtiden kommer produkterna främst att lämna 
depån med fartyg, men viss utlastning till bil kvarstår.) 

• Depå Helsingborg. Exempel på senaste göromål. 
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Samråd och ansökan 

Lagkrav – samrådets omfattning 

AHo redogjorde för lagkrav och framhöll att verksamheten vid depån utgör en tillståndspliktig B-
verksamhet enligt miljöprövningsförordningen eftersom depåns maximala lagringskapacitet är ca 
104 000 ton. Gällande grundtillstånd från 2006 medger en årlig hanterad kvantitet på 500 000 ton 
petroleumprodukter, 7 300 ton etanol och 150 ton andra kemiska produkter. 

Förtydligande i efterhand: Ändringstillstånd från 2016 medger en årlig kvantitet av upp till 65 000 
ton HVO och RME, vilket ska inrymmas inom grundtillståndets 500 000 ton. Ändringstillstånd för en 
årlig lagring och hantering av 200 000 ton råtalldiesel har beslutats 2020-05-20, men ej vunnit laga 
kraft vid tidpunkten för samrådsmötet. Mängden råtalldiesel (RTD) ska avräknas inom ramen för 
bolagets grundtillstånd. Preem anser att tillståndsansökan ska omfatta verksamhet enligt 
miljöprövningsförordningens verksamhetskoder 39.60 och 90.30.  

BW undrade om koden 24.45 kan vara relevant om denaturering av etanol kommer att ske på 
depån? Preem tar med sig frågan till arbetet med ansökningshandlingarna. 

Aho anförde vidare att verksamheten hör till den högre kravnivån enligt lagstiftningen om åtgärder 
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso-lagstiftningen) p.g.a. 
att den samtidigt lagrade mängden produkter överstiger 25 000 ton. Syftet med samrådet är att 
uppfylla kraven på samråd både enligt miljöbalken och Seveso-lagstiftningen. 

Ansökans omfattning 

SH presenterade omfattning av ansökan enlig följande:  

Ansökan omfattar tillstånd till en årlig lagring och hantering av högst 750 000 ton petroleumpro-
dukter, oljor (inklusive avfallsklassade sådana), petrokemiska produkter och andra kemiska pro-
dukter, varav högst 300 000 ton får ha fossilt ursprung. Dessutom omfattar ansökan en årlig lagring 
och hantering av 20 000 ton etanol. 

SH förtydligade att detta är Preems önskemål avseende beslutsmening för tillståndet. 

BW undrade om det går att kvantifiera och förtydliga omfattningen i beslutet baserat på produk-
ternas farlighet, t.ex. brandfarlighet? Går det att snäva av så att det mest brandfarliga (bensin) 
begränsas? Preem tar med sig frågan till arbetet med ansökningshandlingarna. 

Betydande miljöpåverkan – Samråd  

AHo upplyste om att verksamheten vid depån ska antas medföra betydande miljöpåverkan i enlig-
het med miljöbedömningsbestämmelserna, varför Preem avser att direkt genomföra 
avgränsningssamråd. En lista presenterades över myndigheter, särskilt berörda och föreningar som 
avses samrådas med per e-post. I e-postmeddelande bifogas det föreliggande samrådsunderlaget. 
AHo frågade om någon önskade komplettera listan.  
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EPe framförde att Preem bör inkludera Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA.  

För samråd med allmänheten kommer annonsering att ske i Helsingborgs dagblad. Preem frågade 
om annonsering bör ske i någon annan tidning också. Ingen ytterligare tidning nämndes av del-
tagarna. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Innehåll i MKB 

AHo beskrev övergripande planerat innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen och att syftet med 
ansökan är att Preem successivt ska kunna ställa om verksamheten till att främst vara en lagrings-
depå för förnybara råvaror till raffinaderierna. 

AK kommenterade att i de administrativa uppgifterna bör faktureringsadress för kungörelser m.m. 
anges. Vidare bör en e-postadress som inte är knuten till en specifik person anges för att underlätta 
kommunikation om tillståndsprövningen även om personal på Preem är frånvarande. Preem 
beaktar detta i ansökningshandlingarna. 

Lokalisering och omgivningsbeskrivning 

AHo beskrev kortfattat avsett innehåll i denna del av miljökonsekvensbeskrivningen och angav att 
MKB:n kommer att innefatta beskrivning av nuvarande lokalisering, nollalternativ resp. alternativ 
lokalisering.  

BW kommenterade att både Preem och Nordic Storage har verksamhet på samma fastighet, 
Planteringen 1:21. Det rör sig om en stor fastighet med en ny beteckning. En aktuell situationsplan 
behöver därför ingå i ansökan och att Preems verksamhetsområde bör framgå tydligt , samt 
gränsdragning mellan Preem och andra aktörer i hamnen.  

Verksamhet och anläggning 

AHo beskrev kortfattat avsett innehåll i denna del av miljökonsekvensbeskrivningen och angav att 
en teknisk beskrivning kommer att bifogas miljökonsekvensbeskrivningen. Syftet med att beskriva 
anläggningen och verksamheten i MKB:n är att redogöra för vilka åtgärder i anläggningen som 
vidtagits resp. planeras för att minska miljöbelastning och olycksrisker.  

EPe kommenterade att det är viktigt att eventuell lukt från de nya produkterna tas upp i ansökan. 
AHo uppgav att detta kommer att tas upp i den del av MKB:n där miljökonsekvenserna beskrivs.  

Bedömningsgrunder 

AHo presenterade kortfattat innebörden av resp. underrubrik. Med miljömål avses relevanta 
sådana på nationell, regional och lokal nivå. Med förutsedd klimatförändring avses effekter av en 
höjd medeltemperatur i form av höjd havsnivå och ökad nederbörd. 
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SN betonade att det är viktigt att klimatförändring och andra naturliga omgivningsfaktorer (t.ex. 
stormvågor) som kan påverka risken för allvarlig kemikalieolycka tas upp i säkerhetsrapporten. SN 
rekommenderade läsning av MSB:s vägledning avseende detta samt Helsingborgs stads 
klimatanpassningsplan. 

Bedömda effekter av verksamheten resp. konsekvenser 

AHo redogjorde översiktligt för innebörden av resp. avsnitt i MKB:n och angav att effekterna har 
sammanfattats i samrådsunderlaget. Med indirekta effekter avses följdföretag i form av transpor-
terna till och från depån och miljöpåverkan från dessa i form av utsläpp och buller.  

EPa undrade hur biobaserade oljor beter sig vid brand. Ger de samma giftighet som när petro-
kemiska produkter brinner? Blir riskområdet vid en brand eller utsläpp större eller mindre jämfört 
med fossila produkter? AHo meddelade att det har upprättats en rapport avseende miljö, hälsa och 
säkerhet för de tillkommande produkterna och hur de förhåller sig till petroleumprodukter. 
Rapporten kommer att biläggas MKB:n. 

Vidare uppgav AHo att i redogörelsen av bedömda konsekvenser kommer MKB:n att knytas ihop 
och visa hur verksamhetens effekter förhåller sig till bedömningsgrunderna så att en samlad 
bedömning av depåns miljöpåverkan framgår. 

Risker och säkerhet 

Säkerhetsrapport och risker för allvarlig kemikalieolycka 

AHa beskrev att säkerhetsrapporten uppdaterades senast 2019 och att arbete pågår med ny upp-
datering av säkerhetsrapporten med anledning av ansökan. Som del i detta har riskanalys och risk-
utredning för anläggningen och verksamheten setts över och reviderats så att även hantering av 
biobaserade oljor ingår. Revideringen av riskanalysen och riskutredningen visar att det inte till-
kommer några nya risker p.g.a. de biobaserade oljorna. De risker som anges på presentationens 
bild ”Risk för allvarliga kemikalieolycka” och i samrådsunderlaget är de som Preem bedömer vara 
relevanta.  

ML undrade om säkerhetsrapporten ska skickas in som ett eget ärende också eller om det är till-
räckligt att den bifogas ansökan? SN svarade att det räcker med att den ingår i ansökningshandling-
arna.  

Närliggande verksamheter, verksamhetsplatser samt yttre påverkan och dominoeffekter 

AHa visade översiktligt vilka verksamheter som finns i anslutning till depån samt var närmaste 
bostadsområde är beläget. Av närliggande verksamheter är Nordic Storage och Logicator s.k. 
Sevesoverksamheter, medan övriga grannar inte berörs av Sevesolagstiftningen. Preem har tagit del 
av närliggande verksamheters riskanalyser. Dessa har utgjort underlag för Preems redogörelse för 
vilka dominoeffekter från närliggande anläggningar som föreligger. Vidare gav AHa kortfattade 
exempel på yttre påverkan som kan ske på Preems verksamhet genom naturliga riskfaktorer. Detta 
beskrivs även i samrådsunderlaget. 
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SN påpekade att Nordic Storage ligger nära Preems verksamhet. Preem behöver därför redogöra i 
säkerhetsrapporten för vilka skyddsåtgärder som finns för att undvika brandspridning mellan de 
båda verksamheterna. 

Under denna del av presentationen fördes en diskussion avseende eventuellt behov av sekretess 
för delar av ansökan och säkerhetsrapporten utifrån krav i t.ex. säkerhetsskyddslagen. BW upp-
manade Preem att vara oerhört noggranna vid inlämning av ansökan och att tydligt ange vilka delar 
som Preem vill få belagda med sekretess. MN kompletterade med att det även ska framgå tydligt 
vilket lagrum som är tillämpligt för sekretess av olika typer av uppgifter. Preem tar med sig syn-
punkterna till arbetet med ansökningshandlingarna.  

Riskbild vid hantering av biobaserade oljor 

AHa redogjorde för att de biobaserade oljorna (exkl. HVO) inte omfattas av Sevesolagstiftningen då 
de inte är klassificerade som farliga och ej heller är alternativa bränslen. Oljorna räknas inte som 
brandfarliga p.g.a. att flampunkten överstiger 100°C. De biobaserade oljorna hanteras enligt samma 
rutiner och med samma typ av utrustning som de befintliga fossila produkterna. Det ger att 
sannolikheten för uppkomst av skadehändelser bedöms vara densamma. Biobaserade oljor för-
väntas sprida sig på likartat sätt i mark, grundvatten och ytvatten som petroleumprodukterna gör 
då de fysikaliska egenskaperna är likartade. De biobaserade oljorna kräver dock ofta uppvärmning 
för att hållas pumpbara. Det medför att ett eventuellt utsläpp av sådan olja kommer att stelna, 
vilket begränsar spridningen. 

Konsekvenserna för miljön och människors hälsa bedöms bli mindre och mera kortvariga vid ett 
utsläpp av biobaserade oljor jämfört med petroleumprodukter. Motsvarande gäller även för risken 
för brand med undantag för HVO. Preem menar därför att vid övergång till en allt större andel bio-
baserade oljor på depån (exkl. HVO) kommer risken för allvarliga kemikalieolyckor att minska.  

SN påpekade att även om de biobaserade oljorna inte klassificeras som farliga ämnen enligt Seveso-
lagstiftningen (”Seveso-ämnen”) är det viktigt att beskriva om hanteringen av dem kan leda till att 
en allvarlig kemikalieolycka uppstår genom t.ex. brandspridning från ett icke Seveso-ämne. 

SN kommenterade att det bör klargöras vad som menas med ett stort utsläpp och vad som är det 
värsta som kan hända när barriärer fallerar. Det får gärna åskådliggöras på en karta vilka områden 
som berörs vid olycka. 

SN påminde om risken för brandspridning mellan Preem och Nordic Storage och att redogörelse för 
vilka skyddsåtgärder som finns för att minimera följder vid brand behöver ingå i säkerhets-
rapporten. 

SN kommenterade att det i samrådsunderlaget anges att en utredning av kyl- och släckvatten 
pågår. Viktigt att denna biläggs ansökan och att utredningen anger vilken kapacitet hamnens brand-
vattennät har jämfört med behov av kyl- och släckvatten hos Preem. Tillgång på vatten, åtkomst 
och start av pumpar etc. bör beskrivas tydligt samt om förbättringar avses göras för att möjliggöra 
en snabbare insats än vad dagens förhållanden medger. Preem tar med sig synpunkterna till arbetet 
med utredningen. 
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preem.se 

Ytterligare synpunkter och frågor 

AK anser att OFA-systemet och dagvattenhanteringen är rörigt beskrivet i samrådsunderlaget. 
Viktigt att det framgår tydligt i ansökan, gärna på ritningar. Vidare bör Preem se över om nuvarande 
använda analysmetoder för vatten är lämpliga för att mäta eventuell förekomst av HVO och andra 
biobaserade oljor i vatten från depån. Detta bör även beskrivas i ansökan. Det är viktig information 
för att relevanta villkor ska kunna fastställas för utsläpp till vatten. 

EPe undrar hur ofta det kan bli aktuellt med anmälan av önskad införsel av ny typ av biobaserad 
olja till depån? OH svarade att frekvens för det inte kan anges då det beror helt på hur snabbt 
utvecklingen går, vilka råvaror som blir tillgängliga och i så fall kan processas på raffinaderierna.  

SN frågade hur Preems tidplan för ansökan ser ut? Preem planerar att inkomma med ansökan 
under hösten. 

SH undrade om Länsstyrelsen vill att samrådsredogörelsen skickas in till Länsstyrelsen innan 
ansökan lämnas in? BW svarade att det behövs inte utan det räcker med att redogörelsen ingår i 
ansökan. Dock vill Länsstyrelsen ta del av protokollet från samrådsmötet innan ansökan lämnas in.  

BW framförde att de kompletteringskrav som ställdes vid prövningen av ändringstillståndet för 
råtalldiesel (RtD) avseende t.ex. teknik ska beaktas av Preem i arbetet med den nu aktuella 
ansökan. Vidare uppgav BW att Länsstyrelsen kommer att skicka sina anteckningar med synpunkter 
m.m. rörande innehåll i kommande ansökan och säkerhetsrapport, baserat på samrådsunderlaget. 

BW framförde att uppgifterna i MKB:n bör vara så färska som möjligt vid beskrivning av miljö-
situationen i omgivningen osv. 

BW kommenterade att gällande sekretess önskas tydlig hänvisning till lagrum och klargörande om 
Preems behov av att få sekretess för vissa uppgifter i ansökan. 

 

Protokollförare 

Maria Ljungberg 

Bilaga 

Utdrag från presentation Samrådsmöte 25 maj 2020 Preem depå Helsingborg. Ansökan om tillstånd 
enligt miljöbalken 
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• Depå Helsingborg
• Samråd och ansökan
• Miljökonsekvensbeskrivning
• Risker och säkerhet

• Ytterligare synpunkter och frågor

• Sekretess
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Depå Helsingborg

3

Depå Helsingborg är geografiskt bra placerad med goda förutsättningar att 
bidraga i Preems omställning från fossilt till förnybart

• Totalt invallad cisternkapacitet ca 126 000 m3
• Tillstånd lagra Råtalldiesel (RTD)
• Konverterat 17 000 m3 för hantering av RTD
• Plan för etapp 1 RTD: 90 000 m3 (2023!?)
• Bra lastningskapacitet till båt ca 900 m3/tim
• Två kajer med djupgående  10,5 meter, längd 

fartyg 220 meter och låg beläggning 
• Närhet till våra två raffinaderier
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Depå Helsingborg
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Idag

• Traditionell produktportfölj + viss lagring åt 
Specialbränsle (Isomerat/Alkylat)

• Produktflödet: Båt in och bil ut, undantaget additiver
• Föråldrat miljötillstånd. 500 000 ton/år
• Lokaliserade i Oljehamnen

Imorgon

• Cisternpark konverterad till lagring RTD, fett, UCO m.m. 
uppvärmd med fjärrvärme. En Cisternpark och 
anläggning i toppklass

• Grön lagringshub
• Produktflödet i huvudsak båt in och båt ut 
• Ett nytt flexibelt miljötillstånd.750 000 ton/år
• Lokaliserade i Energihamnen
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Depå Helsingborg
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Exempel på de senaste årens göromål

• Invallningsarbetet avslutat. Samtliga cisterner i drift är 
nu försedda med låg- eller höginvallningar.

• Nya oljeavskiljare. Nytt eller relinat OFA-system inom 
hela depån.

• Indragen fjärrvärme, med kapacitet för uppvärmning av 
samtliga cisterner.

• Gas- och flamdetektorer strategiskt placerat inom hela 
anläggningen.

• Sprinkling av klass1-cisterner.
• Konvertering av cisterner för lagring av RTD 
• Renoverat depåkontor och chaufförsutrymmen.
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Samråd och ansökan
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Lagkrav – samrådets omfattning

Tillståndspliktig B-verksamhet

Verksamhetskod: 39.60, 90.30 
(miljöprövningsförordningen)
Maximal samtidig lagring: > 50 000 ton (ca. 104 000 ton)
Maximal årlig hantering: > 500 000 ton (se nästa bild)

Sevesoanläggning på högre kravnivån

Maximal samtidig lagring överstiger 25 000 ton.
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Samråd och ansökan
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Ansökans omfattning

Ansökan omfattar tillstånd till en årlig lagring och hantering av högst 750 000 
ton petroleumprodukter, oljor (inklusive avfallsklassade sådana), petrokemiska 
produkter och andra kemiska produkter, varav högst 300 000 ton får ha fossilt 
ursprung.
Dessutom omfattar ansökan en årlig lagring och hantering av 20 000 ton 
etanol. 
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Samråd och ansökan
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Betydande miljöpåverkan

Preems verksamhet i Helsingborgs energihamn ska antas medföra betydande 
miljöpåverkan enligt miljöbedömningsförordningen.

Preem avser att direkt genomföra avgränsningssamråd.

Page 179 of 372



Samråd och ansökan
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Samråd med myndigheter och kommun

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
• Arbetsmiljöverket
• Naturvårdsverket
• Havs- och vattenmyndigheten
• Kustbevakningen
• Transportstyrelsen, Sjöfartstillsyn Malmö
• Helsingborgs stad (inkl. bl.a. Helsingborgs stadsbyggnadsförvaltning)
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Samråd och ansökan
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Samråd med särskilt berörda och föreningar

• Nordic Storage AB
• ODEC Tankstorage AB
• Logicator AB
• Conteam Repair AB
• Livsmedelsverket, Helsingborgs gränskontroll
• Lantmännen
• Öresundskraft AB
• Rönnowska skolan

• Naturskyddsföreningen Helsingborg
• Jordens Vänner Helsingborg
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Samråd och ansökan
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Samråd med allmänheten

Annonsering i Helsingborgs Dagblad
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Miljökonsekvensbeskrivning
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Innehåll i MKB

• Icke-teknisk sammanfattning

• Administrativa uppgifter

• Bakgrund, syfte, avgränsning och alternativ
• Lokalisering och omgivningsbeskrivning

• Verksamhet och anläggning

• Samråd

• Bedömningsgrunder

• Bedömda effekter av verksamheten

• Bedömda konsekvenser av verksamheten

• Referensförteckning
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Miljökonsekvensbeskrivning
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Lokalisering och omgivningsbeskrivning

• Helsingborgs hamn
• Geologiska och hydrogeologiska förhållanden
• Meteorologi
• Markanvändning
• Flora och fauna
• Vattenrecipient
• Förorenade områden
• Buller
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Miljökonsekvensbeskrivning
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Verksamhet och anläggning

• Lagring
• Lossning och utlastning
• Avloppssystem
• Avfall från verksamheten
• Energi
• Buller
• Beskrivning av produkter och råvaror
• Risk och säkerhet
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Miljökonsekvensbeskrivning
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Bedömningsgrunder

• Skyddsintressen
• Miljökvalitetsnormer
• Miljömål
• Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
• Förutsedd klimatförändring
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Miljökonsekvensbeskrivning
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Bedömda effekter av verksamheten

• Utsläpp till luft
• Utsläpp till vatten
• Mark och grundvatten
• Avfall
• Energi
• Vattenanvändning
• Buller
• Indirekta effekter
• Olyckor
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Miljökonsekvensbeskrivning
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Bedömda konsekvenser av verksamheten

• Påverkan på skyddsintressen
• Påverkan på miljökvalitetsnormer
• Påverkan på miljömål
• Kommentar kring miljöbalkens allmänna hänsynsregler
• Kommentar kring klimatförändringar
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Miljökonsekvensbeskrivning
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Exempel på bilagor till MKB

• Detaljplan

• Teknisk beskrivning

situationsplan

avloppsritningar

• Säkerhetsdatablad

• Farobedömning bioråvaror

• Samrådsredogörelse
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Risker och säkerhet
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Säkerhetsrapport

• Nuvarande säkerhetsrapport är uppdaterad år 2019 med anledning av uppförda invallningar 
och hantering av råtalldiesel.

• Ny uppdatering av säkerhetsrapporten håller på att färdigställas.

• Riskanalys för anläggningen har setts över och reviderats, i den inkluderat hantering av 
biobaserade oljor som planeras vid depån.

• Uppdatering av riskutredning utifrån uppdaterad riskanalys.
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Risker och säkerhet
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Risk för allvarlig kemikalieolycka

• mycket stort utsläpp (>100 m3) från cistern
• stort utsläpp (10-100 m3) från rörledning i ledningsgata eller på kaj
• pöl- eller spraybrand på cisternområde, i pumphus för klass 1-produkt, på bilutlastningsplats, 

i VRU-anläggning, i ledningsgata eller på kaj
• brand i cistern
• gasmolnsexplosion efter utsläpp av klass 1-produkt
• Explosion p.g.a övertryck i utrustning för klass 1-produkt eller på bilutlastning inkl. VRU
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Risker och säkerhet
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Riskbild vid hantering av biobaserade oljor

• De biobaserade oljor exkl. HVO omfattas inte av Sevesolagstiftningen då de inte är 
klassificerade som farliga och ej heller är alternativa bränslen. Oljorna räknas inte som 
brandfarliga eftersom flampunkten överstiger 100°C.

• Hantering enligt samma rutiner och med samma utrustning – sannolikheten för 
skadehändelser densamma.

• Spridningsförloppet i mark, grundvatten och på vatten förväntas vara likartat 
petroleumprodukters, på grund av liknande egenskaper.

• Konsekvenserna för miljön och människors hälsa blir mindre och mer kortvariga vid ett 
utsläpp av dessa oljor jämfört med av petroleumprodukter.
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Risker och säkerhet
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Riskbild vid hantering av biobaserade oljor

• Risken förknippad med brand vid depån minskar där det istället för petroleumprodukter 
kommer att hanteras biobaserade oljor exkl. HVO.

• Vid övergång till hantering av en allt större andel biobaserade oljor exkl. HVO bedöms risken 
för allvarliga kemikalieolyckor på sikt successivt att minska.
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Välkomna att framföra synpunkter och ställa frågor!
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Hollunger Amelie

Från: samrad2020@preem.se
Skickat: den 5 juni 2020 15:07
Till: 'skane@lansstyrelsen.se'; Widén Birgitta; Persson Ellinor - MF; Miljöförvaltningen - 

MF (Miljoforvaltningen@helsingborg.se); Palmqvist Erik - RSNV; Joakim Sandberg 
(joakim.sandberg@port.helsingborg.se); 'jorgen.johansson@port.helsingborg.se'

Ämne: VB: Protokoll samrådsmöte nytt tillstånd
Bifogade filer: Protokoll o presentation samrådsmöte 200525 Preem depå Helsingborg.pdf

Kategorier: Arkiverat

Hej, 
 
Bifogat finner ni protokoll från samrådsmötet 2020-05-25 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Jonas 

Bilaga 5
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Hollunger Amelie

Från: samrad2020@preem.se
Skickat: den 10 juni 2020 16:15
Till: registrator@msb.se; arbetsmiljoverket@av.se; registrator@naturvardsverket.se; 

havochvatten@havochvatten.se; registrator@kustbevakningen.se; 
sjofart.iom@transportstyrelsen.se; kontaktcenter@helsingborg.se; 
daiva@nordicstorage.se; martin.oscarsson@odec.se; 'fredrik.ranke@logicator.se'; 
Emilia Johansson; paul.axelsson@slv.se; 'gks.helsingborg@slv.se'; 
'oscar.olsson@lantmannen.com'; tony.stegroth@oresundskraft.se; 
hakan.liljeqvist@helsingborg.se; 'par.gustafsson@nsva.se'; 'kundservice@nsva.se'; 
svgu48@gmail.com; sven.broqvist@mjv.se

Ämne: VB: Underlag för samråd
Bifogade filer: Samrådsunderlag Preem Helsingborg_200417.pdf

Kategorier: Arkiverat

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) och 13 § lagen (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
 
Bifogat finns underlag för samråd med utökad krets med anledning av Preems kommande ansökan om nytt tillstånd 
enligt miljöbalken för bolagets verksamhet vid depå Helsingborg i Helsingborgs Hamn. 
 
Inbjudan till samråd med utökad krets sker dels skriftligt i form av denna information till mottagare 
enligt bifogad sändlista, dels via annonsering i Helsingborgs Dagblad. Samrådsmöte har hållits den 25 
maj 2020 med Länsstyrelsen Skåne, Miljöförvaltningen Helsingborg, Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst, samt med Helsingborgs Hamn. 
 
Vänligen skicka eventuella synpunkter och frågor till Preem senast den 3 juli 2020 per e-post till 
samrad2020@preem.se. 
 
 
Jonas Nerme  
Depåchef 
Tfn 010 – 450 19 31 
jonas.nerme@preem.se  
 
Preem depå 
Oljehamnleden 59 
252 25 Helsingborg 
 

Bilaga 6

Page 196 of 372



 

 
 
 
 

Sida 1 av 1 
 
 

 
Sändlista – samråd med utökad krets 
Preem Depå Helsingborg, tillståndsansökan miljöbalken 2020 

 

Myndigheter och kommun 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; registrator@msb.se 

Arbetsmiljöverket; arbetsmiljoverket@av.se 

Naturvårdsverket; registrator@naturvardsverket.se 

Havs- och vattenmyndigheten; havochvatten@havochvatten.se 

Kustbevakningen; registrator@kustbevakningen.se 

Transportstyrelsen, Sjöfartstillsyn Malmö; sjofart.iom@transportstyrelsen.se 

Helsingborgs stad och Stadsbyggnadsförvaltningen; kontaktcenter@helsingborg.se 

Närliggande företag och andra verksamheter 

Nordic Storage AB; daiva@nordicstorage.se 

ODEC Tankstorage AB; martin.oscarsson@odec.se 

Logicator AB; fredrik.ranke@logicator.se 

Conteam Repair AB; emilia@conteam.se 

Livsmedelsverket, Helsingborg gränskontroll; gks.helsingborg@slv.se 

Lantmännen Lantbruk; oscar.olsson@lantmannen.com 

Öresundskraft Kraft & Värme AB; tony.stegroth@oresundskraft.se 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB; kundservice@nsva.se 

Rönnowska skolan; hakan.liljeqvist@helsingborg.se 

Lokala miljöorganisationer 

Naturskyddsföreningen Helsingborg; svgu48@gmail.com 

Jordens Vänner Helsingborg; sven.broqvist@mjv.se 

Bilaga 7
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Hollunger Amelie

Från: huda.alzabieh@havochvatten.se
Skickat: den 16 juni 2020 11:05
Till: samrad2020@preem.se
Kopia: Nerme Jonas
Ämne: Havs dnr 02198-2020 Samråd enligt miljöbalken om verksamhet vid depå inom 

fastigheterna Planteringen 1:17, 1:21, Söder 1:3,1:4,Helsingborgs hamn 
,Helsingborgs kommun.

Kategorier: Arkiverat

Hej, 
Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av samrådsunderlaget i rubricerat ärende. 
Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på underlaget. Det innebär inte att myndigheten tagit ställning i 
sakfrågan eller till handlingarna i ärendet. 
 
Vänliga hälsningar 
Huda Alzabieh 
Assistent avdelning-stab 
Avdelningen för havs- och vattenförvaltning 
Havs- och vattenmyndigheten 
0703762995 
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.havochvatten.se%2F&amp;data=02%7C
01%7Csamrad2020%40preem.se%7C30d4e5ef7f2c4f70c47908d811d45611%7C611dbefbaae841a9bf025d61b1bebe
21%7C0%7C1%7C637278950961842596&amp;sdata=v7kJIy8geK%2Ft9OuAjCXpIXxDbyDmy%2FBt2bQed3BPgys%3D
&amp;reserved=0 
Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och 
myndighetens dataskyddspolicy, läs mer på 
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.havochvatten.se%2Fsa-behandlar-hav-
dina-
personuppgifter&amp;data=02%7C01%7Csamrad2020%40preem.se%7C30d4e5ef7f2c4f70c47908d811d45611%7C6
11dbefbaae841a9bf025d61b1bebe21%7C0%7C1%7C637278950961842596&amp;sdata=J3uS2bN3c%2B5uE6lVRweS
9yNuTwasOGxwKbOepNCGt%2FQ%3D&amp;reserved=0<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https
%3A%2F%2Fwww.havochvatten.se%2Fsa-behandlar-hav-dina-
personuppgifter&amp;data=02%7C01%7Csamrad2020%40preem.se%7C30d4e5ef7f2c4f70c47908d811d45611%7C6
11dbefbaae841a9bf025d61b1bebe21%7C0%7C0%7C637278950961842596&amp;sdata=iJpiMO8OwmMW0gNxUj5
Oqwiaa406eVAzQqqEQKoRGD8%3D&amp;reserved=0> 
SwAM processes your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and our 
Data Protection Policy, see 
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.havochvatten.se%2Fsa-behandlar-hav-
dina-
personuppgifter&amp;data=02%7C01%7Csamrad2020%40preem.se%7C30d4e5ef7f2c4f70c47908d811d45611%7C6
11dbefbaae841a9bf025d61b1bebe21%7C0%7C1%7C637278950961842596&amp;sdata=J3uS2bN3c%2B5uE6lVRweS
9yNuTwasOGxwKbOepNCGt%2FQ%3D&amp;reserved=0<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https
%3A%2F%2Fwww.havochvatten.se%2Fsa-behandlar-hav-dina-
personuppgifter&amp;data=02%7C01%7Csamrad2020%40preem.se%7C30d4e5ef7f2c4f70c47908d811d45611%7C6
11dbefbaae841a9bf025d61b1bebe21%7C0%7C0%7C637278950961842596&amp;sdata=iJpiMO8OwmMW0gNxUj5
Oqwiaa406eVAzQqqEQKoRGD8%3D&amp;reserved=0> 
 

Bilaga 9: Havs- och vattenmyndigheten
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Hollunger Amelie

Från: samrad2020@preem.se
Skickat: den 14 augusti 2020 12:05
Till: Stig Broqvist
Kopia: samrad2020@preem.se
Ämne: Sv: begäran om underlag för samråd
Bifogade filer: Samrådsunderlag Preem Helsingborg_200417.pdf

Kategorier: Arkiverat

Hej! 
Tack för att du hör av dig! Jag bifogar det samrådsunderlag som Preem har sänt ut till berörda myndigheter m.fl. 
aktörer.  
 
 
Med vänlig hälsning 

Maria Ljungberg 
Miljöingenjör 
 
PREEM AB (publ) 556072-6977 
 
Styrelsens säte: Stockholm 

Postadress: Box 48084, 418 23 GÖTEBORG 
Gatuadress: Raffinaderivägen 25, 418 79 GÖTEBORG 
Tfn nr: +46 (0)10 450 41 99 
E-mail: maria.ljungberg@preem.se  
www.preem.se 
 
 
 
 

Från: Stig Broqvist <stig.broqvist@telia.com>  
Skickat: den 14 augusti 2020 10:51 
Till: samrad2020@preem.se 
Ämne: begäran om underlag för samråd 
 
Till 
Preem Helsingborg 
samrad2020@preem.se 
 
Hej! 
 
Jag begär att få underlag för samråd enligt kungörelsen i Helsingborgs Dagblad 2020-08-10 “Preem AB 
samråder inför utökad hantering av förnybara råvaror i Helsingborgs hamn,  
 
Med vänlig hälsning 
Stig Broqvist 
stig.broqvist@telia.com  

Bilaga 9: Jordens Vänner Helsingborg
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Hollunger Amelie

Från: Stig Broqvist <stig.broqvist@telia.com>
Skickat: den 24 augusti 2020 11:39
Till: samrad2020@preem.se; Nerme Jonas
Kopia: lars.siebers@helsingborg.se; birgitta.widen@lansstyrelsen.se; 

registrator@naturvardsverket.se
Ämne: Synpunkter på samråd Preem Helsinggborgg
Bifogade filer: jv synpunkter Preem juli 19.docx

    Helsingborg 2020-08-24 
Till 
Preem AB 
samrad2020@preem.se  
Depåchef 
Jonas Nerme 
jonas.nerme@preem.se 
med kopia till 
Miljöförvaltningen, Helsingborgs stad 
lars.siebers@helsingborg.se 
Länsstyrelsen Skåne 
birgitta.widen@lansstyrelsen.se 
Naturvårdsverket 
registrator@naturvardsverket.se 

Synpunkter på ”Preem AB samråder inför utökad hantering av förnybara 
råvaror i Helsingborgs hamn” 

Underlaget fanns i en annons i Helsingborgs Dagblad 2020-08-10 och efter förfrågan skickade Preem AB ett underlag 
skrivet av bergab 2020-04-17 med uppdragsnr UG20008.  
Tidpunkt 
Vi finner det anmärkningsvärt att genomföra samråd, där vi bara har 14 dagar på oss. För vår förening Jordens 
Vänner Helsingborg kan vi i coronatider inte ordna medlemsmöte, utan vi har ordnat mailkontakt med några aktiva. 
Därför svarar vi som enskilda personer, som är aktiva i Jordens Vänner Helsingborg.  
Tidigare samråd 
För drygt ett år sedan svarade vi på ett liknande samrådsunderlag från Preem AB. Vi hade kritiska frågor och 
synpunkter på råvarorna, den produktionskedja som det igår i, behovet av produkterna. De synpunkter vi framförde 
då är lika aktuella idag. Därför bifogar vi denna vår skrivelse från 2019-07-04. Dessutom har vi en del påpekanden på 
det nu aktuella underlaget. 
Utsläpp av växthusgaser och miljöpåverkan 
Det står under rubriken ”3 Ansökan om nytt tillstånd”: ”att Preem tar ett stort ansvar att minska utsläppen av 
växthusgaser och minimera miljöpåverkan i alla led.” Det kan vi inte alls hålla med om. Dels innebär Preems planer i 
Lysekil en gigantisk ökning av utsläpp av växthusgaser. Man kan tro att lagring av biobränsle enbart är bra. Det står 
också ”möta en ständigt ökande efterfrågan av förnybara drivmedel”. På ett begränsat jordklot kan inget vara 
ständigt ökande. Detta citat visar hur oseriös Preem är. Man kan inte ta ut mer förnybara råvaror än det som förnyas 
varje år och det är inte oändligt. I vår skrivelse 2019-07-04, som bifogas, klargjorde vi att transportbehovet måste 
minska och de transporter, som behövs, måste i stor utsträckning föras över till miljövänlig trafik, något 
Naturvårdsverket kallar för transportsnålt samhälle. Se länken 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6795-3.pdf 
Nu i coronatider har allt fler insett att just in time-transporter är dödligt farligt. Det gäller istället att ordna 
beredskapslager, betydligt mer närproduktion och högre grad av självförsörjning.  
Av annonsen framgår att man nu har tillstånd att lagra och hantera 507 300 ton bränsle (petroleumprodukter + 
etanol). Preem vill få tillstånd till 770 000 ton (petroleumprodukter + etanol). Alltså en ökning med nästan 52 %. 
Förmodligen är det huvudsakligen avsett för fordonsbränsle. Preem arbetar tydligen för ökad massbilism, vilket vi 
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flera gånger påpekat är ohållbart. Ökningen handlar till stor del om biobränslen, vilket kan tyckas bra, men se de 
kritiska synpunkterna vi framförde i juli 2019.  
Nu får visst 265 000 ton av petroleumprodukterna ersättas med biobränslen. Om det utnyttjas fullt ut betyder det 
500 000 – 265 000 = 235 000 ton fossila bränslen. Enligt ansökan vill man visst hantera högst 300 000 ton fossila 
bränslen. Det skulle i så fall kunna innebära närmare 28 % ökning av fossila bränslen. Även om vi struntar i vad 
Preem gör i Lysekil och bara ser på Preem i Helsingborg, så skulle det kunna innebära en 28 procentig ökning av 
hantering av fossila bränslen.  
Under rubriken ”6.2 Lossning och utlastning” står det om ökad lossning från tankbilar. Det står inget om hur de 
drivs, så det är förmodligen med fossila bränslen. Även om det skulle ske med förnybara bränslen innebär ökade 
vägtransporter ökad risk för olyckor.  
Under rubriken ”7.4 Avfall” står det: ”En ökad omsättning vid depån förväntas inte öka mängden avfall i någon 
betydande utsträckning”. Av annonsen framgick att det handlar om en ökning av hantering av bränslen på 52 %. 
Förmodligen ökar avfallsmängden. Det är anmärkningsvärt att kalla en så stor ökning för ”inte någon betydande 
utsträckning”.  
Olycksrisker 
Under rubriken ”8.3. Förebyggande och skadebegränsande åtgärder” står det: ”åtgärder har vidtagits och planeras 
vidtas vid depån, dels för att minimera sannolikheten för att olyckor sker, dels för att minimera konsekvenserna av 
eventuella olyckor”. Vi vill inte överdriva riskerna. Sannolikheten för olyckor är nog liten, men trots det kan det ändå 
hända olyckor. Sannolikheten för och konsekvenserna av eventuella olyckor blir knappast mindre, när man ökar 
hanteringen av bränslen. 
Under rubriken ”8.3.2 Överfyllnadslarm och överfyllnadsskydd” står det om en tidsmarginal på 15 minuter från det 
lägre högnivålarmet tills det är fullt. I de flesta fall går det säkert bra, men vad händer om den personal som ska 
övervaka det hela plötsligt råkar ut för allvarlig sjukdom eller olycksfall? Under rubriken ”8.3.5 Beredskap” står det: 
”Inställelsetiden utanför ordinarie arbetstid uppgår till en timme”. Som sagt sannolikheten för olyckor är nog mycket 
liten, men det känns inte helt betryggande.  
Slutsats 
Med hänvisning till ovanstående finner vi inte att den ansökta verksamheten skulle bidra till att klara klimatmålen. 
Det finns många oklarheter som behöver redas ut och redovisas. Det kan säkert finnas många fler miljöproblem, än 
de vi nämnt, som behöver belysas. Att värna miljön på riktigt borde vara avgörande. De bilar som behövs bör drivas 
med el eller förnybart bränsle, men fortsatt massbilism är fullständigt ohållbart för att klara klimatet.  
Bilaga: ”Synpunkter på ’Underlag för samråd’” 2019-07-04 
Med vänliga men bekymrade hälsningar 
Aktiv i Jordens Vänner Helsingborg 
Stig Broqvist och Lena Lövendahl Sven Broqvist   Birgitta Möller 
Godemansgatan 4   Kurirgatan 10 A  Umeågatan 
22 B  
256 56 Helsingborg   254 53 Helsingborg  252 77 
Helsingborg  
042-282739    042-138329   042-138181 
stig.broqvist@telia.com  sven.broqvist@mjv.se  bmoller41@gmail.com 
lena.lovendahl@telia.com  
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    Helsingborg 2019-07-04 
Till 
Preem AB 
Miljökoordinator depåer 
Sini Jaakkola 
sini.jaakkola@preem.se 
Depåchef 
Jonas Nerme 
jonas.nerme@preem.se 
 
med kopia till 
Miljöförvaltningen, Helsingborgs stad 
lars.siebers@helsingborg.se 
Länsstyrelsen Skåne 
birgitta.widen@lansstyrelsen.se 
Naturvårdsverket 
registrator@naturvardsverket.se 
 

Synpunkter på ”Underlag för samråd” 
 
Underlaget gäller ansökan om ändringstillstånd för hantering av råtalldiesel vid Preem AB Depå 
Helsingborg. Vi finner det nödvändigt att sätta in denna ansökan i ett större sammanhang.  
 
Tidpunkt 
Vi finner det anmärkningsvärt att genomföra samråd i semestertider. Det är också kort tid för att 
avge samrådsyttrande bara 17 dagar. Om den instans som ska avge samrådssynpunkter, vare sig 
myndighet eller förening ska diskutera sitt svar med en grupp människor, kan det vara svårt att 
sammankalla gruppen inom denna tid. För vår förening Jordens Vänner Helsingborg fick vi detta efter 
att vi haft vårt medlemsmöte i juni. Som ideell förening har vi tvingats kämpa hårt de två senaste 
åren även under sommaren och i år vill vi ha uppehåll så nästa medlemsmöte blir först i augusti. 
Därför svarar vi som enskilda personer, som är aktiva i Jordens Vänner Helsingborg.  
 
Råvaran 
Vid enkel genomläsning verkar satsningen på råtalldiesel miljövänlig, men det finns många oklarheter 
och problem. Ett av flera villkor för att kunna godkänna detta är att råvaran, råtallolja, enbart 
kommer från restprodukter vid skogsindustrin och att skogsindustrin inte behöver dessa 
restprodukter för sin egen energiförsörjning. Det är ju så att pappersmasseindustrin och 
pappersindustrin är energikrävande och mycket av skogsråvaran, som ändå inte kommer in i pappret, 
har använts för att få denna energi. En del skogsindustrier har använt denna så väl att de inte 
behöver köpa någon el, olja eller annan energi utifrån. Om råtallolja är en sådan restprodukt, som 
hittills åtminstone ibland har använts för skogsindustrins egen energiförsörjning, så uppstår följande 
problem: Om man skulle ta så mycket av den råtallolja, som blir restprodukt i skogsindustrin, att 
skogsindustrin behöver köpa el och annan energi utifrån, är det inte alls säkert att denna hantering är 
positiv för miljön. Om restprodukterna räcker både till skogsindustrins behov och kan ge en del 
biobränsle för fordon vore det bra, men det behöver utredas ordentligt.  
 
Vid ett helt annat samråd för några år sedan ville ett annat företag tillverka mycket biobränsle för 
fordon genom att ta stubbar, kvistar, toppar m.m. Därmed skulle skogsekosystemet berövas viktig 
näring, som behöver vara kvar i skogen. I Preems nu aktuella ansökan står det att råtallolja kommer 
från skogsindustrin som en restprodukt. Vi undrar: Gäller det all råtallolja, eller kommer en del från 
sådana avverkningsrester, som vi menar borde bli kvar i skogen för att förmultna? 
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Den produktionskedja som råtalloljan igår i 
För oss är det självklart att se det i ett större sammanhang. I vilken produktionskedja ingår lagringen 
av råtalldiesel i Helsingborg som ett led? Råtalloljan ska omvandlas i Piteå till råtalldiesel, som ska 
mellanlagras i bl.a. Helsingborg och sedan i Göteborg i Preems raffinaderi omvandlas till förnybar 
diesel. Vi förmodar att det avses fordonsbränsle. Preem ser detta som ett bidrag till att minska 
växthusgasutsläppen. Det verkar lovvärt, men det behöver granskas närmare. Mycket tyder på att 
man blandar in förnybart bränsle i fossilt bränsle. Tanken är att efterhand öka andelen förnybart 
bränsle för att bilister ska kunna tanka med rent samvete och köra som vanligt. Samtidigt planerar 
Preem att fördubbla utsläppen av växthusgaser genom utbyggnad av sitt raffinaderi i Lysekil.  
 
Behovet av produkterna 
Preems totala planer tyder snarare på att man räknar med ökad bilism och därmed ökat totalt behov 
av fordonsbränsle. Därför ökar man både fossilt och förnybart, även om mängden fossilt bränsle 
minskar just i Helsingborg. Att långsamt öka inblandningen av förnybara bränslen i de fossila och 
fortsätta med massbilism som hittills är ingen hållbar lösning på klimatproblemen. Enligt många 
klimatforskare har vi så kort tid på oss, att det inte räcker. Bilismen måste minska mycket kraftigt. 
Transportbehovet måste minska och huvuddelen av de transporter av människor och gods, som 
behövs, måste föras över från bil, lastbil och flyg till miljövänlig kollektivtrafik (i första hand eldrivna 
tåg) samt cykel- och gångtrafik. Återstående biltrafik måste bli både energisnålare och drivas av 
förnybara energikällor, om nu el, biogas eller bränsle gjort av råtallolja är det bästa.  
 
Eftersom Sverige stöder Parisavtalet och säger sig ha höga ambitioner för att motverka 
klimatförändringar, borde en miljökonsekvensutredning även klargöra i vilket totalt sammanhang 
den verksamhet, som man söker tillstånd för, ingår i och om den verkligen bidrar till att klara 
klimatmålen.   
 
Preems reklam 
Preem utger sig för att vara miljövänliga trots att man genom utbyggnaden i Lysekil kommer att bli 
den största enskilda utsläpparen av växthusgaser i Sverige. Det är ungefär som att framställa en 
storrökare som miljövänlig för att vederbörande äter ekologisk ost. Om man i stället framställt sig 
som en stor miljöbov, som försöker gottgöra en liten del genom satsning på råtallolja, hade det 
kunna kommit i ett annat läge,  
 
Slutsats 
Med hänvisning till ovanstående tvivlar vi på att den ansökta verksamheten skulle bidra till att klara 
klimatmålen. Det finns många oklarheter som behöver redas ut och redovisas. Det kan säkert finnas 
många fler miljöproblem, än de vi nämnt, som behöver belysas. Att värna miljön på riktigt borde vara 
avgörande.  
 
Med vänliga men bekymrade hälsningar 
 
Aktiva i Jordens Vänner Helsingborg 
 
 
 
Stig Broqvist     Sven Broqvist 
Godemansgatan 4    Kurirgatan 10 A 
256 56 Helsingborg    254 53 Helsingborg 
042-282739     042-138329 
stig.broqvist@telia.com    sven.broqvist@mjv.se 
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Hollunger Amelie

Från: Blidner, Monica <Monica.Blidner@kustbevakningen.se>
Skickat: den 3 juli 2020 18:11
Till: samrad2020@preem.se
Ämne: Kustbevakningens synpunkter - Samråd enligt 6 kap. miljöbalken m.m. Preem AB - 

Depå Helsingborg- Kustbevakningens dnr 2020-1530

Kategorier: Arkiverat

Hej! 
 
Kustbevakningen har följande synpunkt utifrån vårt ansvar för miljöräddning till sjöss.  
 
Det framgår i avsnitt 6.2 i underlag för samråd att trafiken till depån ska öka från 52 till 160 tankfartyg.  
 
Som Kustbevakningen tagit upp i tidigare yttrande så ansvarar fartygsägaren för kostnader vid miljöräddning endast 
om utsläppet avser beständig mineralolja enligt 10 kap. sjölagen eller mineralolja för fartygets drift enligt 10 a kap. 
sjölagen.  
 
Kustbevakningen har i tidigare yttrande tagit upp fråga om Preem ansvarar för fartygstransporterna som en 
följdverksamhet enligt miljöbalken. (Ärende om ändringstillstånd enligt miljöbalken- Preem AB, Länsstyrelsens dnr 
551-39432-2019 som gällde lagring av råtalldiesel vid depån i Helsingborg) Preem har i det tidigare ärendet framfört 
att samtliga rederier som kan komma ifråga för transport av råtalldiesel till och från Helsingborg har försäkringar 
som ansvarsmässigt likställer utsläpp av mineraloljor med utsläpp av alla andra oljor och ämnen, som t.ex. 
råtalldiesel. Om en sådan försäkring ska ha betydelse för statens miljöräddningskostnader måste 
fartygsägaren/verksamhetsutövaren också ha kapacitet att själv eller genom någon annan genomföra de åtgärder 
som krävs vid miljöräddningen. Försäkringen innebär inte att Kustbevakningen kan begära ersättning för sina 
miljöräddningskostnader eftersom den rätten följer av 10 och 10 a kap. sjölagen som bara omfattar mineralolja. 
 
Kustbevakningen anser att det behövs ytterligare underlag kring hur följdverksamheten med fartygstransporter är 
organiserad och hur den ovan nämnda försäkringen ska täcka statens miljöräddningskostnader. Det är stora volymer 
som ska transporteras och kostnaderna för miljöräddning kan bli omfattande. Frågan om följdverksamhet är särskilt 
relevant då fartygstransporter sker mellan Preems egna depåer. Gäller det en leverans från en extern aktör till 
Preem kan företaget ha svårare att ta ansvar för fartygstransporten.  
 
 
Monica Blidner 
Verksjurist 
Kustbevakningen  
Avdelningen för strategisk inriktning och ledningsstöd 
+46 (0)723-510172 
 
 
 
 
För miljöns skull − skriv inte ut detta meddelande i onödan  

Bilaga 9: Kustbevakningen
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Hollunger Amelie

Från: Ljungberg Maria
Skickat: den 9 juni 2020 11:01
Till: samrad2020@preem.se
Ämne: VB: Anteckningar från genomgång av samrådsunderlag
Bifogade filer: Synpunkter på samrådsunderlag 15 maj.docx

Kategorier: Arkiverat

 
 

Från: Widén Birgitta <birgitta.widen@lansstyrelsen.se>  
Skickat: den 25 maj 2020 15:54 
Till: Ljungberg Maria <maria.ljungberg@preem.se> 
Ämne: Anteckningar från genomgång av samrådsunderlag 
 
Hej Maria 
 
Översänder våra anteckningar från genomgång av samrådsunderlaget. Se anteckningarna som ett komplement till 
vad som framfördes vid dagens möte.  
 
Det är frågor som vi vid vår genomgång av ert samrådsunderlag har tyckt kan vara av vikt när 
miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan upprättas. Allra sist finns administrativa uppgifter om ansökan etc. 
 
Hör av dig om något är oklart. 
 
Med vänliga hälsningar 
Birgitta Widén  
Miljöhandläggare/Miljöprövningsenheten 
Tel: 010-224 16 95 
Växel: 010-224 10 00  
birgitta.widen@lansstyrelsen.se 
 

 
www.lansstyrelsen.se/skane 
 
För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
 

Bilaga 9: Länsstyrelsen Skåne
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  ANTECKNINGAR 
  

1(6)

2020-05-15 Dnr 551-13668-2020
1283-158

   

 

Kontaktperson 

Miljöprövningsenheten 
Birgitta Widén 
010-224 16 95 
birgitta.widen@lansstyrelsen.se  

 

 

Postadress Besöksadress Telefon / Fax  Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx  102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane 
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10    www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 

 

Genomgång av samrådsunderlag inför Preem 
AB:s ansökan om tillstånd enligt 9 kap. 
miljöbalken för depåverksamheten i Helsingborgs 
oljehamn, Helsingborgs kommun 
Samrådet är ett avgränsningssamråd, verksamheten antas kunna medföra en 
betydande miljöpåverkan enligt 6 § 1 pkt miljöbedömningsförordningen 
(verksamhetskod 39.60). Sökt verksamhet omfattas av Sevesolagstiftningen på 
dess högre kravnivå. Anteckningarna ska ses som ett komplement till vad som 
framförs under själva samrådsmötet.  
 
Frågor och synpunkter utifrån inlämnat samrådsunderlag 
 
Sökt verksamhets ram 

 Kan verksamhetskod 24.45 bli tillämpbar (12 kap 45§ 
miljöprövningsförordningen, anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka vätskeformiga kemiska produkter)?  
Denatureras etanolen vid depån? 

 
 Hur kommer den ansökta verksamheten att definieras? Ramen måste vara 

tydlig och klar så att inte råder någon tvekan om vad det är för 
verksamhet som ett tillstånd omfattar. 

 
 Går det att definiera verksamheten tydligare? Om bolaget inte tänker 

hantera 300 000 ton bensin årligen (alltså produkt klassad med 
brandfarlighetsklass 1) så borde den typen av inskränkningar vad gäller 
planerad verksamhet vara möjlig att bestämma ganska noggrant. Vad är 
realistiskt? Frågeställningen hänger ihop med vad som utgör ”worst case” i 
händelse av en allvarlig kemikalieolycka. 

 
 Ansökan bör innehålla en situationsplan som preciserar 

verksamhetsområdet och dess gränser (även mot kaj och rörledningar). 
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  ANTECKNINGAR 2(6)

2020-05-15 Dnr 551-13668-2020
1283-158

  

 

Produkter och dess egenskaper samt miljöeffekter m.m. 
 I underlaget hänvisas till SRVFS 2005:10. Det vore bättre att 

genomgående hänvisa till CLP-förordningen (EG nr 1272/2008) men 
även till MSBFS 2010:4.   

 
 I ansökan bör särskilt uppmärksammas de olika produkternas kemiska och 

fysikaliska egenskaper samt vad detta medför för själva hanteringen och 
driften, kontinuerliga utsläpp/påverkan på miljön, påverkan vid oönskade 
utsläpp (direkta och indirekta effekter) samt behov av skyddsåtgärder. En 
beskrivning av vart och ett av de olika produkternas påverkan på 
vattenmiljön och dess organismer önskas. Således inte bara en jämförelse 
med petroleumprodukter utan en beskrivning av respektive ämnesgrupp för 
sig. En uppdatering av beskrivningen av verksamhetens omgivning 
efterfrågas då bl.a. fler vattenlevande däggdjur kan påverkas vid ett 
eventuellt utsläpp. Skyddsåtgärder innefattar även vilken beredskap som 
bolaget har t.ex. vad gäller inställelsetid, personella och materiella resurser. 
Det bör särskilt noteras att miljöeffekter ska beskrivas utifrån definitionen i  
6 kap. 2 § miljöbalken. 
 

 Beskriv scenarier för allvarliga kemikalieolyckor som utgör ”worst case” och 
vilka miljöeffekter sådana scenarier kan ge upphov till och vilka områden 
som kan beröras. Berörda områden kan med fördel illustreras på karta.  
 

 I ansökan och säkerhetsrapport bör det tydligt redovisas riskerna för 
brandspridning, både inom depån och mot angränsande verksamheter. 
Nordic Storage verksamhet är belägen alldeles intill bolagets depå och i 
underlaget bör det framgå hur riskerna för brandspridning mellan 
verksamheterna har beaktats och vilka åtgärder som planeras.  
 

 När risker med hanteringen (inklusive lagring) med etanol beskrivs måste 
också hänsyn tas till att etanol avger relativt sett högre värmeeffekt på 
kortare avstånd jämfört med motsvarande brinnyta för bensin. Detta kan 
påverka hur fort en cistern värms upp om en etanolcistern antänds i en depå. 
Det framgår inte av samrådsunderlaget om detta har beaktats.  
 

 Av underlaget framgår att bolaget arbetar med en utredning rörande 
hantering av förorenat skum och släck/kylvatten vid depån. Ansökan bör 
innehålla tydliga beräkningar vad gäller behovet av släcksystem/kylsystem 
samt en bedömning av olika tekniska lösningar utifrån bästa möjliga teknik, 
kostnader och tidsåtgång för eventuella installationer. Vidare bör tillgänglig 
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kapacitet jämfört med förväntat behov av brandvatten beskrivas. Det har i 
tillsynen framkommit att det finns en fördröjning i brandvattenförsörjningen 
då hamnens pumpar är dieseldrivna och måste startas manuellt av 
hamnförmannen. Hur påverkar detta en insats vid verksamheten i händelse 
av en olycka? En redogörelse för hur kyl- och släckvatten ska hanteras bör 
ingå i ansökan.  
 

 Av Sevesoförordningen framgår att den detaljerade beskrivningen av möjliga 
scenarier i säkerhetsrapporten, utöver driftrelaterade orsaker och andra yttre 
orsaker, även ska omfatta naturliga orsaker. Det finns ett kort stycke om 
detta i samrådsunderlaget, men frågan är av vikt och behöver utvecklas i 
handlingarna. Här hänvisas även till MSB:s vägledning och metodstöd för 
”Riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer” som är riktad till verksamheter 
som hanterar farliga ämnen.  
 

 Bolaget uppger att säkerhetsrapporten med tillhörande handlingsprogram, 
riskanalys och intern plan för räddningsinsatser kommer att ses över och 
revideras i samband med upprättande av ansökan om nytt tillstånd. 
Riskanalyserna förväntas ingå i dessa handlingar. 
 

 Möjlighet att installera larm för obefogat sjunkande produktnivåer i cisterner 
bör redovisas. 
 

 Möjlighet att installera teknik som automatiskt kan stänga av ventiler i syfte 
att förhindra överfyllnad i samband med fartygslossning bör redovisas. 
Beskriv för- och nackdelar jämfört med manuella avstängningssystem. 
 

 Vid samrådsmötet den 1 mars 2018 togs frågan upp om det fanns en 
uppdaterad oljeskyddsplan och frågan är alltjämt aktuell. 

 
Transporter 

 Definiera vad som avses med ”trafikeras av? Är det fordonsrörelser (in- och 
uttransport - anlöp) eller hur har man räknat? 

 
 Tankfartyg Tankbil ISO-container 

Ny 
lossningsplats 

 

År 2019 52 8 700   
Framöver* 160 9 400 800  
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*Är det vid maximalt nyttjande av nytt tillstånd och vad har man då 
utgått ifrån för verksamhet? 

 
 Transporterna till depån sker idag i huvudsak med tankfartyg. I framtiden 

kan en del oljor komma att transporteras till depån med tankbil eller i ISO-
container på lastbil. Det bör enligt vad som efterfrågas ovan (*) gå att utläsa 
hur detta påverkar antalet fordonsrörelser. Det bör även framgå hur detta 
påverkar riskerna vid verksamheten för såväl tankbilstransporter som 
fartygstransporter. 

 
Utsläpp till vatten m.m. 

 För att tydliggöra hur dagvattensystemen hänger ihop önskas en karta där det 
tydligt framgår hur dagvattennätet ser ut, vilka brunnar som har vilket filter 
samt vilka åtgärder som finns för att förhindra att förorenat dagvatten når 
recipienten.  
 

 Ansökan bör innehålla en redovisning över resultaten från mätningar av 
dagvattnets innehåll av olika ämnen. Helst inte bara ett års mätningar utan en 
tidsserie om sådan finns. 
 

 Hur säkerställs att dagvatten inte är förorenat innan vattnet släpps till 
recipienten med tanke på hantering av helt nya produkter? Är okulär 
besiktning tillräcklig för planerad verksamhet? Är analys av oljeindex och 
extraherbara aromater relevant att analysera vad gäller dagvatten med 
beaktande av de nya produktslag som tas upp i underlaget? Krävs andra 
analyser och vilka i så fall? 

 Lite stökig beskrivning om utsläpp till vatten på sidan 10. Finns det två olika 
OFA-system eller är det ett system? Kallas ibland Helsingborgs Hamns OFA-
system och ibland Energihamnens OFA-system. Behöver redovisas tydligare. 

 
Övrigt 

 Finns risk för luktolägenhet för omgivningen och i så fall hur ska detta 
förhindras? 
 

 Vad står kategori 1, 2 och 3 för (animaliskt utsmält fett - restprodukter från 
matindustrins köttförädling) för? 
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 Det bör framgå om planerad verksamhet på något sätt kan påverka den 
situation som råder vad gäller eventuella markföroreningar.  

  

Övergripande 

 I nulägesbeskrivningen bör det framgå vilka detaljplaner som gäller för 
platsen samt vilka tillståndsgivna verksamheter som finns på platsen och i 
omgivningen, även om de inte kommit till stånd.  
 

 Av miljökonsekvensbeskrivningen bör det tydligt framgå vilka verksamheter 
och planer som beaktats vid bedömningen av nuläge och framtida 
miljöförhållanden. 

 
Sekretess 

Att tänka på med anledning av att bolaget hänvisat till sekretess: 
 
Bolaget uppmanas att iaktta följande vid inlämnandet av tillståndsansökan: 
 

 Undvik att lämna in sådant som inte måste lämnas in eller behövs för 
ärendet.  

 Dela upp informationen, dvs. sammanfatta en offentlig version och lägg det 
som kan vara sekretessbelagt som bilagor.  

 Markera tydligt vilka uppgifter som bolaget anser bör vara sekretessbelagda. 
 Undvik att namnge personer, använd hellre befattning (även med hänsyn till 

GDPR).  
 
Om någon begär utlämnande av en handling har Länsstyrelsen att göra en 
sekretessprövning. Vid prövningen kan det självfallet vara en fördel om 
verksamhetsutövaren har förklarat på vilket sätt skada kan uppstå om handlingen 
lämnas ut.  
 
Administration etc. 
Ange aktuell faktureringsadress och kontaktperson(uppgiften behövs för fakturering 
vid kungörelse). 
 
Ansökan ske vara undertecknad med underskrift av behörig firmatecknare eller av 
ombud medfullmakt (bifoga då undertecknad fullmakt). 
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Samtliga ansökningshandlingar ska skickas i både digital form och i sex 
pappersexemplar. 
 
Det är viktigt att samtliga handlingar som skickas in namnges. Detta underlättar i 
handläggningsprocessen. Använd e-postadressen skane@lansstyrelsen.se och skriv 
Miljöprövningsdelegationen i ämnesraden. Om handlingarna är större än 15 Mb 
rekommenderas användandet av Länsstyrelsens tjänst Filskick. Inbjudan till tjänsten 
begär du enkelt genom ett e-brev till skane@lansstyrelsen. se. 
 
De sex (6) pappersexemplaren av samtliga handlingar ska skickas till Länsstyrelsen 
Skåne, 205 15 Malmö. Dessa handlingar ska vara kopior av de digitala handlingar som 
skickats till skane@lansstyrelsen.se och får inte innehålla nya eller ändrade uppgifter. 
 
 
Uppgifter till anteckningarna har inhämtats från berörda handläggare inom Länsstyrelsen 
och sammanställts av Birgitta Widén. 
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Hollunger Amelie

Från: Ganrot Mats <Mats.Ganrot@msb.se>
Skickat: den 26 juni 2020 08:59
Till: samrad2020@preem.se
Ämne: MSB:s svar angående samråd inför Preem AB:s ansökan om nytt tillstånd enligt 

miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet vid Depå Helsingborg

Kategorier: Arkiverat

Hej Jonas, 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beretts möjligheten att yttra sig i Preem AB:s samråd inför 
tillståndsansökan avseende befintlig och utökad depåverksamhet i Helsingborgs hamn.  
 
Enligt bolagets samrådsunderlag omfattas verksamheten av den högre kravnivån i lag (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Vidare uppges det att den 
miljökonsekvensbeskrivningen som kommer att bifogas ansökningshandlingarna kommer att innehålla ett separat 
avsnitt kring risker och säkerhet samt att befintlig säkerhetsrapport kommer revideras och bifogas. 
 
MSB anser att såväl miljökonsekvensbeskrivningens risk- och säkerhetsavsnitt som säkerhetsrapporten bör innehålla 
en sammanställning i tabellform av de maximala mängder av olika produkter som kommer att förvaras momentant. 
Produkterna bör vara tydligt namngivna (trivialnamn och eventuella IUPAC-benämningar och CAS-nummer) och 
klassificerade enligt CLP.  
 
Miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt kring risk- och säkerhetsfrågor bör beskriva de olycksrisker som identifierats, 
vilka konsekvenser olyckorna kan leda till med avseende på människors hälsa och miljön samt vilka 
olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder som vidtagits eller planeras. Tänkbara så kallade 
dominoeffekter bör också redovisas.  
 
Mer specifikt bör avsnittet innehålla uppgifter om cisterninvallningarnas storlek och utformning samt praktiska och 
ekonomiska förutsättningar för komplettera de invallningar som endast rymmer mindre delar av de omslutna 
cisternernas volym. 
 
Slutligen vill MSB även informera om två vägledningar som kan vara till stöd vid uppdateringen av 
säkerhetsrapporten.  
 
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/seveso/sakerhetsrapport/ 
 
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/seveso/handlingsprogram-och-
sakerhetsledningssystem/ 
 
 
MSB dnr: 2020-09072 
 
 
Med vänlig hälsning 
Mats Ganrot 
______________________________________ 
Mats Ganrot 
Handläggare 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande 
Enheten för hantering av industriella risker 
651 81 KARLSTAD 
 
Växel: 0771-240 240 
010-240 53 89 
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Hollunger Amelie

Från: Maria.Ed@Naturvardsverket.se
Skickat: den 24 juni 2020 07:36
Till: samrad2020@preem.se
Ämne: Depå Helsingborg - Preem AB - samråd angående kommande ansökan om tillstånd 

till verksamhet i Helsingborgs hamn

Kategorier: Arkiverat

Hej! 
 
Naturvårdsverket har tagit del av Preem AB:s samrådshandlingar inför kommande ansökan om tillstånd till 
depåverksamhet i Helsingborg hamn inom fastigheterna Planteringen 1:17 & 1:21 samt Söder 1:3 & 1:4. 
 
Naturvårdsverket avstår från att yttra sig i ärendet. 
 

Hälsningar Maria 

MARIA ED 

Handläggare 
 

NATURVÅRDSVERKET 
Miljöskyddsenheten 

BESÖK: Forskarens väg 5, Östersund 
POST: 106 48 Stockholm 
TELEFON: 010-698 14 74 
INTERNET: naturvardsverket.se 
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet 

 
 

Bilaga 9: Naturvårdsverket
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Hollunger Amelie

Från: samrad2020@preem.se
Skickat: den 12 juni 2020 13:58
Till: Jezek Sofia - NSVA
Kopia: Ljungberg Maria; samrad2020@preem.se
Ämne: Sv: Underlag för samråd

Kategorier: Arkiverat

Hej Sofia, 
 
Det stämmer att det endast är det sanitära vattnet som avleds till kommunalt spillvattennät och att ingen avledning 
sker till det kommunala dagvattennätet. 
 
Med vänlig hälsning 
Jonas Nerme 
Preem depå 
helsingborg 
 

Från: Jezek Sofia - NSVA <Sofia.Jezek@nsva.se>  
Skickat: den 11 juni 2020 07:52 
Till: samrad2020@preem.se 
Ämne: VB: Underlag för samråd 
 
Hej, 
 
Stämmer det att endast sanitärt vatten avleds till kommunalt spillvattennät samt att ingen avledning sker till 
kommunalt dagvattennät? 
 
 
Hälsningar 
Sofia Jezek 
Miljö- och processingenjör 
 

 
___________________________________________ 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB  
Box 2022 
250 02 Helsingborg 
Besöksadress: Rönnowsgatan 12 
Telefon: 010-490 97 93 
E-post: sofia.jezek@nsva.se  
Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande 
 
 
 

Från: Wallin Lotta - NSVA <Lotta.Wallin@nsva.se>  
Skickat: den 11 juni 2020 07:14 
Till: Jezek Sofia - NSVA <Sofia.Jezek@nsva.se> 
Ämne: VB: Underlag för samråd 
 
Hej Sofia 
Underlag inför samråd 
/Lotta 
 

Bilaga 9: Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
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Från: Gustafsson Pär - NSVA <Par.Gustafsson@nsva.se>  
Skickat: den 11 juni 2020 07:11 
Till: Wallin Lotta - NSVA <Lotta.Wallin@nsva.se> 
Kopia: Samane Elizabeth - NSVA <Elizabeth.Samane@nsva.se> 
Ämne: VB: Underlag för samråd 
 
MVH 
 
Pär 
 

Från: samrad2020@preem.se <samrad2020@preem.se>  
Skickat: den 10 juni 2020 16:15 
Till: registrator@msb.se; arbetsmiljoverket@av.se; registrator@naturvardsverket.se; 
havochvatten@havochvatten.se; registrator@kustbevakningen.se; sjofart.iom@transportstyrelsen.se; 
KontaktCenter Helsingborg <kontaktcenter@helsingborg.se>; daiva@nordicstorage.se; martin.oscarsson@odec.se; 
'fredrik.ranke@logicator.se' <fredrik.ranke@logicator.se>; Emilia Johansson <Emilia@conteam.se>; 
paul.axelsson@slv.se; 'gks.helsingborg@slv.se' <gks.helsingborg@slv.se>; 'oscar.olsson@lantmannen.com' 
<oscar.olsson@lantmannen.com>; tony.stegroth@oresundskraft.se; hakan.liljeqvist@helsingborg.se; Gustafsson 
Pär - NSVA <Par.Gustafsson@nsva.se>; Kundservice - NSVA <Kundservice@nsva.se>; svgu48@gmail.com; 
sven.broqvist@mjv.se 
Ämne: VB: Underlag för samråd 
 
Samråd enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) och 13 § lagen (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
 
Bifogat finns underlag för samråd med utökad krets med anledning av Preems kommande ansökan om nytt tillstånd 
enligt miljöbalken för bolagets verksamhet vid depå Helsingborg i Helsingborgs Hamn. 
 
Inbjudan till samråd med utökad krets sker dels skriftligt i form av denna information till mottagare 
enligt bifogad sändlista, dels via annonsering i Helsingborgs Dagblad. Samrådsmöte har hållits den 25 
maj 2020 med Länsstyrelsen Skåne, Miljöförvaltningen Helsingborg, Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst, samt med Helsingborgs Hamn. 
 
Vänligen skicka eventuella synpunkter och frågor till Preem senast den 3 juli 2020 per e-post till 
samrad2020@preem.se. 
 
 
Jonas Nerme  
Depåchef 
Tfn 010 – 450 19 31 
jonas.nerme@preem.se  
 
Preem depå 
Oljehamnleden 59 
252 25 Helsingborg 
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Hollunger Amelie

Från: Jezek Sofia - NSVA <Sofia.Jezek@nsva.se>
Skickat: den 15 juni 2020 06:33
Till: samrad2020@preem.se
Kopia: Remisser
Ämne: HE20/00152 Preem AB – Depå Helsingborg, Oljehamnsleden 59 (Planteringen 1:17 

& 1:21 samt Söder 1:3 & 1:4): Synpunkter på samrådsunderlag
Bifogade filer: 20200615 Preem Ansökan om tillstånd  skriftligt samråd NSVA synpunkter.pdf

Kategorier: Arkiverat

Bifogar NSVAs synpunkter på samrådsunderlag gällande Preem AB – Depå Helsingborg, Oljehamnsleden 
59 (Planteringen 1:17 & 1:21 samt Söder 1:3 & 1:4). 
 
 
Hälsningar 
Sofia Jezek 
Miljö- och processingenjör 
 

 
___________________________________________ 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB  
Box 2022 
250 02 Helsingborg 
Besöksadress: Rönnowsgatan 12 
Telefon: 010-490 97 93 
E-post: sofia.jezek@nsva.se  
Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande 
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1(1) 
 

Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet - skriftligt samråd: Preem AB – Depå 
Helsingborg, Oljehamnsleden 59 (Planteringen 1:17 & 1:21 samt Söder 1:3 & 1:4) 
 
NSVA har tagit del av samrådsunderlaget. Till kommunalt spillvattennät avleds endast 
sanitärt vatten. Ingen avledning sker till kommunalt dagvattennät. 
 
Tillståndsansökan bör innehålla följande förslag till villkor:  
 

• Endast sanitärt vatten får avledas till kommunalt spillvattennät. 

• Ingen avledning får ske till kommunalt dagvattennät. 
 
 

Med vänlig hälsning 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
 

 
 
Sofia Jezek 
Miljö- och processingenjör 

 samrad2020@preem.se 

2020-06-15  

  

Handläggare: Sofia Jezek 
Telefon: 010-490 97 93 
E-post: sofia.jezek@nsva.se 

NSVA diarie: HE 20/00152 
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Hollunger Amelie

Från: Hall Oskar - SBF <oscar.hall@helsingborg.se>
Skickat: den 2 juli 2020 19:00
Till: samrad2020@preem.se
Ämne: Samrådsyttrande från Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs stad
Bifogade filer: Yttrande sbf 2020-07-02.pdf

Kategorier: Arkiverat

Hej, 
 
Här kommer stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs svar till samrådet för Preems anläggning i Helsingborgs 
hamn. Återkom om ni har några frågor. Miljöförvaltningen lämnade synpunkter separat vid samrådsmötet. 
 
Med vänliga hälsningar 
Oscar Hall 
 
Helsingborgs stad behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar via e-post med oss. Du  
kan läsa mer om dina rättigheter och om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter här.  

 

Oscar Hall · Översiktsplanearkitekt 
 
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
Avdelningen för hållbar stadsplanering 
Enheten för översiktsplanering 
Järnvägsgatan 22 · Postadress 251 89 Helsingborg 
Mobil 0731-53 38 94 
Kontaktcenter 042-10 50 00  
helsingborg.se 
 

 

 
 

Bilaga 9: Stadsbyggnadsförvaltningen
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Kontaktperson 

Miljöprövningsenheten 
Birgitta Widén 
010-224 16 95
birgitta.widen@lansstyrelsen.se 

Postadress Besöksadress Telefon / Fax  Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx  102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane 
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 

 

Genomgång av samrådsunderlag inför Preem 
AB:s ansökan om tillstånd enligt 9 kap. 
miljöbalken för depåverksamheten i Helsingborgs 
oljehamn, Helsingborgs kommun 
Samrådet är ett avgränsningssamråd, verksamheten antas kunna medföra en 
betydande miljöpåverkan enligt 6 § 1 pkt miljöbedömningsförordningen 
(verksamhetskod 39.60). Sökt verksamhet omfattas av Sevesolagstiftningen på 
dess högre kravnivå. Anteckningarna ska ses som ett komplement till vad som 
framförs under själva samrådsmötet.  

Frågor och synpunkter utifrån inlämnat samrådsunderlag 

Sökt verksamhets ram 
• Kan verksamhetskod 24.45 bli tillämpbar (12 kap 45§

miljöprövningsförordningen, anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka vätskeformiga kemiska produkter)?
Denatureras etanolen vid depån?

• Hur kommer den ansökta verksamheten att definieras? Ramen måste vara
tydlig och klar så att inte råder någon tvekan om vad det är för
verksamhet som ett tillstånd omfattar.

• Går det att definiera verksamheten tydligare? Om bolaget inte tänker
hantera 300 000 ton bensin årligen (alltså produkt klassad med
brandfarlighetsklass 1) så borde den typen av inskränkningar vad gäller
planerad verksamhet vara möjlig att bestämma ganska noggrant. Vad är
realistiskt? Frågeställningen hänger ihop med vad som utgör ”worst case” i
händelse av en allvarlig kemikalieolycka.

• Ansökan bör innehålla en situationsplan som preciserar
verksamhetsområdet och dess gränser (även mot kaj och rörledningar).

Bilaga B.3
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Produkter och dess egenskaper samt miljöeffekter m.m. 
• I underlaget hänvisas till SRVFS 2005:10. Det vore bättre att 

genomgående hänvisa till CLP-förordningen (EG nr 1272/2008) men 
även till MSBFS 2010:4.   

 
• I ansökan bör särskilt uppmärksammas de olika produkternas kemiska och 

fysikaliska egenskaper samt vad detta medför för själva hanteringen och 
driften, kontinuerliga utsläpp/påverkan på miljön, påverkan vid oönskade 
utsläpp (direkta och indirekta effekter) samt behov av skyddsåtgärder. En 
beskrivning av vart och ett av de olika produkternas påverkan på 
vattenmiljön och dess organismer önskas. Således inte bara en jämförelse 
med petroleumprodukter utan en beskrivning av respektive ämnesgrupp för 
sig. En uppdatering av beskrivningen av verksamhetens omgivning 
efterfrågas då bl.a. fler vattenlevande däggdjur kan påverkas vid ett 
eventuellt utsläpp. Skyddsåtgärder innefattar även vilken beredskap som 
bolaget har t.ex. vad gäller inställelsetid, personella och materiella resurser. 
Det bör särskilt noteras att miljöeffekter ska beskrivas utifrån definitionen i  
6 kap. 2 § miljöbalken. 
 

• Beskriv scenarier för allvarliga kemikalieolyckor som utgör ”worst case” och 
vilka miljöeffekter sådana scenarier kan ge upphov till och vilka områden 
som kan beröras. Berörda områden kan med fördel illustreras på karta.  
 

• I ansökan och säkerhetsrapport bör det tydligt redovisas riskerna för 
brandspridning, både inom depån och mot angränsande verksamheter. 
Nordic Storage verksamhet är belägen alldeles intill bolagets depå och i 
underlaget bör det framgå hur riskerna för brandspridning mellan 
verksamheterna har beaktats och vilka åtgärder som planeras.  
 

• När risker med hanteringen (inklusive lagring) med etanol beskrivs måste 
också hänsyn tas till att etanol avger relativt sett högre värmeeffekt på 
kortare avstånd jämfört med motsvarande brinnyta för bensin. Detta kan 
påverka hur fort en cistern värms upp om en etanolcistern antänds i en depå. 
Det framgår inte av samrådsunderlaget om detta har beaktats.  
 

• Av underlaget framgår att bolaget arbetar med en utredning rörande 
hantering av förorenat skum och släck/kylvatten vid depån. Ansökan bör 
innehålla tydliga beräkningar vad gäller behovet av släcksystem/kylsystem 
samt en bedömning av olika tekniska lösningar utifrån bästa möjliga teknik, 
kostnader och tidsåtgång för eventuella installationer. Vidare bör tillgänglig 
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kapacitet jämfört med förväntat behov av brandvatten beskrivas. Det har i 
tillsynen framkommit att det finns en fördröjning i brandvattenförsörjningen 
då hamnens pumpar är dieseldrivna och måste startas manuellt av 
hamnförmannen. Hur påverkar detta en insats vid verksamheten i händelse 
av en olycka? En redogörelse för hur kyl- och släckvatten ska hanteras bör 
ingå i ansökan.  
 

• Av Sevesoförordningen framgår att den detaljerade beskrivningen av möjliga 
scenarier i säkerhetsrapporten, utöver driftrelaterade orsaker och andra yttre 
orsaker, även ska omfatta naturliga orsaker. Det finns ett kort stycke om 
detta i samrådsunderlaget, men frågan är av vikt och behöver utvecklas i 
handlingarna. Här hänvisas även till MSB:s vägledning och metodstöd för 
”Riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer” som är riktad till verksamheter 
som hanterar farliga ämnen.  
 

• Bolaget uppger att säkerhetsrapporten med tillhörande handlingsprogram, 
riskanalys och intern plan för räddningsinsatser kommer att ses över och 
revideras i samband med upprättande av ansökan om nytt tillstånd. 
Riskanalyserna förväntas ingå i dessa handlingar. 
 

• Möjlighet att installera larm för obefogat sjunkande produktnivåer i cisterner 
bör redovisas. 
 

• Möjlighet att installera teknik som automatiskt kan stänga av ventiler i syfte 
att förhindra överfyllnad i samband med fartygslossning bör redovisas. 
Beskriv för- och nackdelar jämfört med manuella avstängningssystem. 
 

• Vid samrådsmötet den 1 mars 2018 togs frågan upp om det fanns en 
uppdaterad oljeskyddsplan och frågan är alltjämt aktuell. 

 
Transporter 

• Definiera vad som avses med ”trafikeras av? Är det fordonsrörelser (in- och 
uttransport - anlöp) eller hur har man räknat? 

 
 Tankfartyg Tankbil ISO-container 

Ny 
lossningsplats 

 

År 2019 52 8 700   
Framöver* 160 9 400 800  
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*Är det vid maximalt nyttjande av nytt tillstånd och vad har man då 
utgått ifrån för verksamhet? 

 
• Transporterna till depån sker idag i huvudsak med tankfartyg. I framtiden 

kan en del oljor komma att transporteras till depån med tankbil eller i ISO-
container på lastbil. Det bör enligt vad som efterfrågas ovan (*) gå att utläsa 
hur detta påverkar antalet fordonsrörelser. Det bör även framgå hur detta 
påverkar riskerna vid verksamheten för såväl tankbilstransporter som 
fartygstransporter. 

 
Utsläpp till vatten m.m. 

• För att tydliggöra hur dagvattensystemen hänger ihop önskas en karta där det 
tydligt framgår hur dagvattennätet ser ut, vilka brunnar som har vilket filter 
samt vilka åtgärder som finns för att förhindra att förorenat dagvatten når 
recipienten.  
 

• Ansökan bör innehålla en redovisning över resultaten från mätningar av 
dagvattnets innehåll av olika ämnen. Helst inte bara ett års mätningar utan en 
tidsserie om sådan finns. 
 

• Hur säkerställs att dagvatten inte är förorenat innan vattnet släpps till 
recipienten med tanke på hantering av helt nya produkter? Är okulär 
besiktning tillräcklig för planerad verksamhet? Är analys av oljeindex och 
extraherbara aromater relevant att analysera vad gäller dagvatten med 
beaktande av de nya produktslag som tas upp i underlaget? Krävs andra 
analyser och vilka i så fall? 

• Lite stökig beskrivning om utsläpp till vatten på sidan 10. Finns det två olika 
OFA-system eller är det ett system? Kallas ibland Helsingborgs Hamns OFA-
system och ibland Energihamnens OFA-system. Behöver redovisas tydligare. 

 
Övrigt 

• Finns risk för luktolägenhet för omgivningen och i så fall hur ska detta 
förhindras? 
 

• Vad står kategori 1, 2 och 3 för (animaliskt utsmält fett - restprodukter från 
matindustrins köttförädling) för? 
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• Det bör framgå om planerad verksamhet på något sätt kan påverka den 
situation som råder vad gäller eventuella markföroreningar.  

  

Övergripande 

• I nulägesbeskrivningen bör det framgå vilka detaljplaner som gäller för 
platsen samt vilka tillståndsgivna verksamheter som finns på platsen och i 
omgivningen, även om de inte kommit till stånd.  
 

• Av miljökonsekvensbeskrivningen bör det tydligt framgå vilka verksamheter 
och planer som beaktats vid bedömningen av nuläge och framtida 
miljöförhållanden. 

 
Sekretess 

Att tänka på med anledning av att bolaget hänvisat till sekretess: 
 
Bolaget uppmanas att iaktta följande vid inlämnandet av tillståndsansökan: 
 

• Undvik att lämna in sådant som inte måste lämnas in eller behövs för 
ärendet.  

• Dela upp informationen, dvs. sammanfatta en offentlig version och lägg det 
som kan vara sekretessbelagt som bilagor.  

• Markera tydligt vilka uppgifter som bolaget anser bör vara sekretessbelagda. 
• Undvik att namnge personer, använd hellre befattning (även med hänsyn till 

GDPR).  
 
Om någon begär utlämnande av en handling har Länsstyrelsen att göra en 
sekretessprövning. Vid prövningen kan det självfallet vara en fördel om 
verksamhetsutövaren har förklarat på vilket sätt skada kan uppstå om handlingen 
lämnas ut.  
 
Administration etc. 
Ange aktuell faktureringsadress och kontaktperson(uppgiften behövs för fakturering 
vid kungörelse). 
 
Ansökan ske vara undertecknad med underskrift av behörig firmatecknare eller av 
ombud medfullmakt (bifoga då undertecknad fullmakt). 
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Samtliga ansökningshandlingar ska skickas i både digital form och i sex 
pappersexemplar. 
 
Det är viktigt att samtliga handlingar som skickas in namnges. Detta underlättar i 
handläggningsprocessen. Använd e-postadressen skane@lansstyrelsen.se och skriv 
Miljöprövningsdelegationen i ämnesraden. Om handlingarna är större än 15 Mb 
rekommenderas användandet av Länsstyrelsens tjänst Filskick. Inbjudan till tjänsten 
begär du enkelt genom ett e-brev till skane@lansstyrelsen. se. 
 
De sex (6) pappersexemplaren av samtliga handlingar ska skickas till Länsstyrelsen 
Skåne, 205 15 Malmö. Dessa handlingar ska vara kopior av de digitala handlingar som 
skickats till skane@lansstyrelsen.se och får inte innehålla nya eller ändrade uppgifter. 
 
 
Uppgifter till anteckningarna har inhämtats från berörda handläggare inom Länsstyrelsen 
och sammanställts av Birgitta Widén. 
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DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN  
SÖDER 1:5 M FL, OLJEHAMNEN,  
HELSINGBORGS STAD 
 
 
PLANBESKRIVNING 
 
 

HANDLINGAR 

Detaljplanen redovisas på: 
• denna planbeskrivning, 
• genomförandebeskrivning, 
• detaljplanekarta med planbestämmelser och 
• särskilt utlåtande 

 
Ändringen av detaljplanen kommer att genomföras enligt reglerna för enkelt planförfa-
rande.  

SYFTE 

Förslag till ändring av detaljplanen har initierats för att del av fastigheterna Söder 1:5 
och Planteringen 1:21 långsiktigt ska kunna användas för hamn- och industriändamål 
med tonvikten på containertrafik. Under en övergångsperiod skall fastigheterna fortsatt 
kunna användas för oljeupplag.  
 
Förslag till ny detaljplan med enkelt planförfarande upprättades redan den 12 december 
2005 och samråddes mellan den 19 december 2005 och den 27 januari 2006. Samrådet 
kom dock aldrig att avslutas då arbetet avbröts på begäran av Helsingborgs Hamn AB. 
Den 15 april 2008 inkom Helsingborgs Hamn AB med en ny begäran om att återuppta 
arbetet. På grund av att planområdet utvidgats, att mer än två år har gått sedan samrådet 
genomfördes samt att förnyat ställningstagande avseende miljöpåverkan ska göras bör 
ett nytt förslag upprättas och samrådas. 
 
Stadsbyggnadsnämnden informerades om ärendet den 21 augusti 2008. 
 

BAKGRUND 

Oljehamnarna i Helsingborg har under senare decennier vid ett flertal tillfällen varit 
föremål för förändringar och planläggning. I slutet av 1980-talet initierade dåvarande 
Helsingborgs hamnstyrelse en revidering av den då gällande detaljplanen för norra olje-
hamnen. Bakgrunden var att oljeverksamheten minskade. Den huvudsakliga använd-
ningen skulle istället utgöras av hamn- och industriändamål. Revideringen resulterade i 
en detaljplan, Pl 14090, vilken medgav tillfällig markanvändning i form av oljeupplag i 
norra oljehamnen fram till den 31 december 1997, därefter hamn- och industriändamål.  
 
Avvecklingen av oljelagringen i den norra oljehamnen skedde emellertid inte så snabbt 
som tidigare bedömts vara möjlig. Helsingborgs Hamn AB anhöll därför i början av 
1990-talet om en revidering av detaljplanen så att en fortsatt tidsbegränsad lagring av  

Page 247 of 372



 2(6) 2011/2008 
  P 5 september 2008 
  Rev 2 februari 2009 

G:\sb\Detaljplaner\Söder 1_5 oljehamnen\planbeskrivning_Oljehamnen.docx 

petroleumprodukter kunde tillåtas, denna gång inom ett begränsat område. Samtliga 
depåer i norra oljehamnen har idag avvecklats och enbart en mindre depå i anslutning 
till viadukten på oljehamnsleden återstår. Även i den södra oljehamnen pågår viss av-
veckling av depåer samtidigt som markbehovet för hamnändamål ökar genom en positiv 
containertrafikutveckling. Shell AB äger cisternerna på fastigheten Söder 1:5 och nyttjar 
marken genom avtal med markägaren, Helsingborgs Hamn AB.  
 
Fastigheten Planteringen 1:21 ägs av Helsingborgs Hamn AB. På den mindre delen av 
fastigheten, vilken berörs av planändringen, finns tre befintliga cisterner som också ägs 
av hamnen.  
 
Samtidigt som avvecklingarna har skett i oljehamnen har staden vuxit allt närmare sun-
det främst genom etableringar som Campus och IKEA. Stadens ambitioner är att fortsät-
ta denna förädling av centrumnära områden, vilket dock inte bedöms påverka den södra 
oljehamnen.  
 
Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har i samråd med Länsstyrelsen i Skåne län bedömt att 
planens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 5 kap 18 
§ plan- och bygglagen eller 6 kap 11 – 18 § miljöbalken varför miljöbedömning med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver genomföras, se vidare under ru-
briken Konsekvenser. 
 

PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Läge och avgränsning 
Planområdet är beläget i Helsingborgs hamn direkt öster om Västhamnen och väster om 
Massgodsleden och avgränsas i nordöst av fastigheten Söder 1:6 och Massgodsleden, i 
nordväst av Vågbrytaregatan samt i söder av befintlig oljehamn. För exakt avgränsning 
hänvisas till plankartan. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Översiktskarta samt ortofoto (2007) 
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Markägare 
Fastigheterna inom planområdet ägs av Helsingborg stad, men cisternerna på fastighe-
ten Söder 1:5 ägs av Shell AB som har ett nyttjanderättsavtal med hamnen till den 31 
december 2012.  
 
Beskrivning av området 
Inom området finns idag sex cisterner för olje- och bensinlagring. De två cisternerna på 
Söder 1:5 har stått tomma under en tioårsperiod. All depåverksamhet inom området ägs 
och drivs av oljebolag. Området är inhägnat och inte allmäntillgängligt.  
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplaner 
Enligt översiktsplanen för Helsingborgs stad, antagen av kommunfullmäktige den 12 
juni 2002 och aktualiserad 2006, ingår området i befintligt stadsbebyggelse (pågående 
användning). Planområdet berörs också av ett program till fördjupad översiktsplan för 
södra Helsingborg, godkänt av byggnadsnämnden den 24 februari 2004. Enligt pro-
grammet är avsikten att hamnverksamheten ska bibehållas inom berört område. Ett nytt 
arbete med fördjupad översiktsplan för Södra hamnen (H+) påbörjades 2007. Föresla-
gen förändring bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan, program till fördjup-
ning av översiktsplan samt de intentioner som finns i det nu pågående arbetet med för-
djupning av översiktplan för Södra hamnen (H+). 
 
Riksintressen 
Området omfattas av riksintresse för kustzon, riksintresse hamn och riksintresse för sjö-
fart, förslaget bedöms inte strida mot dessa intressen. 
 
Detaljplan 
För planområdet gäller detaljplan för oljehamnen, del av Söder 1:1 m.fl. (Pl. 14090) 
vilken reglerar att marken får användas för oljeupplag. Planen hade en genomförandetid 
fram till den 5 oktober 2004. 

 
Utdrag ur gällande  
plankartan. 
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Övrigt 

• Området omfattas av Lagen om sjöfartskydd som bl a ej tillåter allmänhet.  
• Helsingborgs Hamn AB innehar Länsstyrelsens miljötillstånd.  
• Området föreslås av länsstyrelsen att ingå i riksintresset för Helsingborgs hamn. 

Riksintresset för Helsingborgs hamn befinner sig i samrådsskede vid detaljpla-
nens antagande.  
 

PLANENS UTFORMNING 

Detaljplanen upprättas för att understödja en omvandling av delar av oljehamnen till 
område för hamn- och industriändamål. Detaljplanen ändras därför från oljeupplag(U), 
till hamn- och industriändamål (VJ). För delar av planområdet medges dock en tillfällig 
markanvändning i form av oljeupplag fram till den 31 december 2012, i enlighet med 
gällande nyttjanderättsavtal. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 18 meter. Detaljplanen 
anger att bygglov medges efter det att marken efterbehandlats i enlighet med åtgärdsmå-
let mindre känslig markanvändning (MKM) enligt Naturvårdsverkets nya generella 
riktvärden.  
 
Detaljplanen medger också mindre byggrätter inom ett område som avses användas för 
trafikändamål(T) med en högsta tillåten totalhöjd på 12 m. Byggnad avses användas för 
övervakning med anledning av allt striktare reglering kring säkerhet i hamnar. I gränsen 
till detta område löper på ömse sidor områden som skall vara tillgängliga för underjor-
diska allmänna ledningar (u). 

KONSEKVENSER 

Bedömning av miljöpåverkan 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas med-
föra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 5 kap 18 § plan- och bygglagen 
respektive 6 kap 18 § miljöbalken. Bedömningen har gjorts utifrån att planförslaget av-
ser ett mindre område på lokal nivå, dess innehåll, typen av påverkan och områdets 
egenskaper i enlighet med 4 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-
fo), samt bilagorna 2 och 4 till samma förordning. Miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte genomföras.  
 
De södra delarna av Helsingborg är för närvarande föremål för olika arbeten, däribland 
en fördjupning av översiktsplanen. I dessa arbeten är miljö-, hälso- och riskfrågorna i 
fokus för att åstadkomma en säkrare miljö. Arbetet är långsiktigt och sker etappvis. Fö-
religgande detaljplan bedöms ur detta perspektiv vara positiv då riskbilden för hamn- 
och industriändamål bedöms vara mindre än för oljeupplag.  
 
Mark, luft och vatten 
Markföroreningar 
Då området använts för oljeupplag bedöms risken för markföroreningar att vara över-
hängande. Inför en ändrad markanvändning bör kontakt med tillsynsmyndigheten tas för 
eventuella åtgärder och marken inom de utmärkta områdena på kartan nedan måste ef-
terbehandlas innan den kan tas i anspråk för hamnverksamhet. Vid efterbehandling ska 
åtgärdsmålet mindre känslig markanvändning (MKM) enligt Naturvårdsverkets nya 
generella riktvärden eftersträvas. 
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Luftföroreningar 
Gällande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS 2001:527) avser 
halterna i utomhusluft av kvävedioxid, svaveldioxid, bly, bensen och partiklar. Miljö-
kontoret i Helsingborg utger kontinuerligt årsrapporter som redovisar mätresultat från 
olika mätpunkter i staden. Trafiken till och från området bedöms inte öka på grund av 
detaljplaneändringen, möjligen sker en omfördelning inom hamnområdet.  
 
Riskhänsyn 
Boverkets och Räddningsverkets skrift ”Bättre plats för arbete” bör beaktas när det gäll-
er risk för påverkan på omgivande miljö.  
 
Brand 
Åtkomlighet för brandförsvaret till oljecisterner på aktuella och angränsande fastigheter 
skall beaktas. Brandförsvaret skall ha möjlighet att nå anslutningsplatser för semi-fasta 
släckanordningar på cisternerna oavsett vilken vindriktning som råder.  
 
Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjning skall finnas i området. Krav på brandvattenförsörjning i olje-
hamnen är under utredning varför brandförsvaret kommer att återkoppla med tydligare 
krav angående bland annat flöden och typ av koppling. 
  

Inom gulrastrerade områden har föroreningar påvisats i halter som ligger över föreslagna platsspeci-
fika riktvärden för jord. Markeringarna är placerade på kartan av stadsbyggnadsförvaltningen med 
Miljöteknisk markundersökning inom Helsingborgs oljeterminal, utförd av Tyréns, 2007-06-11, som 
grund. 
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SAMMANFATTNING 

Detaljplanen innebär sammanfattningsvis att delar av oljehamnen på sikt omvandlas till 
hamn- och industriområde för att företrädelsevis möjliggöra för containertrafik. Mot 
bakgrund av de oförändrade trafikmängderna och det faktum att hamnen är av riksin-
tresse enligt Miljöbalken bedöms förslaget vara förenligt med såväl miljöbalkens hus-
hållnings- och hänsynsregler som med översiktsplanen.  
 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 
 

 
 
 
 

 
Björn Bensdorp-Redestam Helena Taps 
Planchef planarkitekt 
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DETALJPLAN FÖR DEL AV  
FASTIGHETEN SÖDER 1:5  M FL, OLJEHAMNEN, 
HELSINGBORGS STAD 
 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 

ORGANISATION 

Tidplan 
Planförslaget beräknas vinna laga kraft andra kvartalet år 2009.  
 
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är fem år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
  
Huvudmannaskap 
Ingen allmän platsmark finns inom planområdet.  
 
Avtal 
Planavtal har tecknats mellan Helsingborgs Hamn AB och stadsbyggnadsförvaltningen.  
 

FASTIGHETSRÄTT 

Fastighetsplan 
Något behov av fastighetsplan föreligger inte. 
 
Fastighetsbildning 
Detaljplanens förslag till ny användning av kvartersmark berör fastigheterna Söder 1:3-
6 och Planteringen 1:21. Planens genomförande innebär fastighetsbildningsåtgärder för 
att anpassa nuvarande fastighetsindelning till de föreslagna användningsgränserna. 
 

EKONOMI 

Planekonomi 
Planens genomförande kräver inga kommunala investeringar. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Bygglov medges efter det att marken efterbehandlats i enlighet med åtgärdsmålet 
mindre känslig markanvändning (MKM) enligt Naturvårdsverkets nya generella 
riktvärden.  
 
Miljöplan skall tas fram som underlag för entreprenadarbetena. I miljöplanen skall 
bland annat regleras förebyggande miljöskyddsåtgärder under entreprenadarbetena, 
exempelvis byggbuller samt hur kontakter skall ske med tillsynsmyndigheten 
miljönämnden och närboende. 
 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Björn Bensdorp-Redestam Helena Taps 
Planchef Planarkitekt 
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Flygfoto över Oljehamnen i vy från sydväst (år 2005)

Inom gulrastrerade områden har föroreningar i halter som ligger över 

föreslagna platsspecifi ka riktvärden för jord påvisats. Rastreringarna 

är införda på informationskartan av stadsbyggnadsförvaltningen med 

miljöteknisk markundersökning inom Helsingborgs oljeterminal, utförd 

av Tyréns, den 11 juni 2007, som grund.

INFORMATIONSKARTA
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1.1 Sammanfattning av säkerhetsrapporten 

Preem är Sveriges största producent av drivmedel. Närmare hälften av allt drivmedel som 
förbrukas i Sverige kommer från Preem. I detta har Preem ett dubbelt ansvar: samhället 
behöver produkterna och vi ska se till att de produceras och används på ett så hållbart, energi- 
och miljöanpassat sätt som möjligt. För att verksamheten ska vara hållbar krävs en säker 
drift av alla anläggningar. På Preem är det därför självklart att sätta säkerheten först. Vår 
nollvision innebär att ingen ska skadas eller bli sjuk p.g.a. arbetet och att inga olyckor ska 
inträffa som skadar människor, miljö eller egendom.  
 
För att uppfylla kraven i lagstiftningen om förebyggande av allvarlig kemikalieolycka, 
”Seveso-lagstiftningen”, har Preem upprättat denna säkerhetsrapport. Här beskrivs 
förhållanden som råder vid lagring och hantering av petroleumprodukter och förnybara 
produkter på depån i Helsingborg samt Preems säkerhetsledningssystem. 
Säkerhetsledningssystemet styr hur företaget bedriver verksamheten så att en säker drift fås. 
Systemet beskriver Preems säkerhetsarbete och innehåller bl.a. rutiner för drift och underhåll 
av depån, kompetenskrav på egen och extern personal, krav på tankbilar och fartyg etc.  
 
Säkerhetsrapporten har nu uppdaterats på grund av pågående process för ansökan om nytt 
miljötillstånd. Utöver de produkter som i nuläget hanteras planeras även att starta upp 
hantering av bio eller avfallsbaserade oljor, vilka kommer att användas som råvaror för 
tillverkning av produkter med förnybart innehåll på Preems raffinaderier. De biobaserade 
oljorna (exlusive HVO) omfattas inte av Sevesolagstiftningen och påverkan på miljön och 
människors hälsa bedöms bli mindre och mer kortvarig vid ett utsläpp av dessa jämfört med 
utsläpp av petroleumprodukter 
 
I arbetet med säkerhetsrapporten har ingått kartläggning och utvärdering av risker inom 
depån för att undersöka vad som kan ge upphov till en allvarlig kemikalieolycka. I rapporten 
beskrivs och granskas även vidtagna åtgärder för att minska riskerna respektive kunna agera 
vid en eventuell olycka. Sammantaget bedömer Preem dock att verksamheten bedrivs på ett 
säkert sätt. 
 
Skadehändelser som bedöms vara eller kan utvecklas till en allvarlig kemikalieolycka är 
främst mycket stora utsläpp av petroleumprodukt från cistern, i ledningsgata eller vid kaj 
som når omgivande mark, grundvatten och/eller hamnbassängen. Vidare kan brand eller 
explosion på depån orsaka en allvarlig kemikalieolycka. Sannolikheten för stora utsläpp, 
brand och explosion bedöms dock vara mycket liten.  
 
Som exempel på åtgärder kan nämnas att bensincisternerna är försedda med 
betonginvallningar som rymmer minst hela cisternens volym. Preem har också under 2020 
färdigställt projektet med att uppföra låginvallningar för cisternerna innehållande produkter 
och råvaror med flampunkt över 55°C.  
 
För att minska riskerna för uppkomst av brand har identifiering gjorts av områden på depån 
där brand- och explosionsfarliga förhållanden kan uppstå, s.k. EX-klassning. Vidare finns 
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brandlarm, släckutrustning och flam- och gasdetektorer för att tidigt upptäcka brandrisk samt 
en plan för räddningsinsatser och beredskapsövningar.  
 
Det bedöms inte som sannolikt att en brand eller större utsläpp hos Preem kan hota 
bebyggelse, t.ex. bostäder, och tredje man utanför hamnområdet. Rökgaser kan dock spridas 
utanför hamnområdet.  
 

1.2 Namnuppgifter 

Verksamhetsutövare Preem AB 
112 80 Stockholm 
010-450 10 00 
Organisationsnummer: 556072-6977 

Verksamheten Preem AB, Depå Helsingborg 
Oljehamnsleden 59 
252 25 Helsingborg 
010-450 10 00 

Kontaktperson Jonas Nerme, depåchef 
0702-83 41 95 
jonas.nerme@preem.se  

Föreståndare för 
brandfarlig vara 

Jonas Nerme, depåchef 

Kommun och 
fastighetsbeteckning 

Helsingborgs kommun 
Planteringen 1:17, 1:21 och Söder 1:3, 1:4 

Län Skåne län 
Anläggningsägare Preem AB 
Markägare Helsingborgs stad 
Huvudverksamhet 
och verksamhetskod 
enligt miljöprövnings-
förordningen (SFS 
2013:251) 

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.60 gäller för 
anläggning för lagring eller annan hantering av 
 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår, 

Tillsynsmyndighet, 
miljö 

Miljönämnden, Helsingborgs kommun 

Farliga ämnen enligt 
förordning om 
åtgärder för att före-
bygga och begränsa 
följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor 
(SFS 2015:236) 

34. Petroleumprodukter och alternativa bränslen 
a) Bensin och nafta 
b) Fotogen (inklusive flygbränslen) 
c) Gasoljor (inklusive dieselbränslen, lätta eldningsoljor och 
blandkomponenter för gasoljor) 
d) Tunga eldningsoljor 
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e) Alternativa bränslen med samma användningsändamål och 
liknande egenskaper i fråga om brand- och miljöfarlighet som de 
produkter som avses i a–d 

Tillsynsmyndighet, 
Seveso 

Länsstyrelsen Skåne 

Utarbetande av 
säkerhetsrapport  

Anna Hajdinjak, säkerhets- och arbetsmiljöingenjör depå, Preem 
AB  och Bo Karlsson, säkerhetsspecialist Preemraff, Preem AB 
har sammanställt rapporten. 
Delaktiga i arbetet: 
Jonas Nerme, depåchef, Preem AB 
Sini Jaakkola, miljökoordinator depå, Preem AB 
samt konsulter från Midroc i framtagandet av riskutredning 

 

1.3 Inledning samt rapportens omfattning och upplägg 

Preem AB bedriver verksamhet omfattande lossning, lagring, hantering och utlastning av 
petroleumprodukter och kemiska produkter vid bolagets depå i Energihamnen i Helsingborg. 
Depån har ett tillstånd enligt miljöbalken daterat 2006-06-29. Tillståndet tillåter en årlig 
hantering av 500 000 ton petroleumprodukter, 7 300 ton etanol samt 150 ton andra kemiska 
produkter. Slutliga villkor avseende invallning av cisterner för lättflytande produkter av 
brandklass 2 och 3 meddelades 2013-05-23. Beslut om ändringstillstånd lämnades av 
Länsstyrelsen 2016-12-08 för en årlig hantering av 65 000 ton HVO (hydrerad vegetabilisk 
olja) samt RME (rapsmetylester), samt 2020-05-20 om ett ytterligare ändringstillstånd 
gällande hantering av en årlig hantering av 200 000 ton råtalldiesel, vilka båda ingår inom 
ramen för gällande tillstånd om årlig hantering av 500 000 ton petroleumprodukter. 
 
Gällande tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor utfärdades för 
verksamheten 2018-11-15. Tillståndet gäller fram till 2024-07-30 och omfattar samtliga 
fastigheter; Planteringen 1:17, Planteringen 1:21, Söder 1:3 och Söder 1:4. 
 
Depån klassificeras som en anläggning på den högre kravnivån enligt Seveso-lagstiftningen 
i och med att den maximala lagringskapaciteten på depån uppgår till 130 139 m3 (ca 104 000 
ton) d.v.s. gränsen för högre kravnivå för petroleumprodukter och alternativa bränslen 
passeras, vilken går vid 25 000 ton.  
 
Säkerhetsrapporten syftar till att uppfylla krav i främst följande lagstiftning: 

• Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor  

• Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor  

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (MSBFS 2015:8) 

• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor avseende riskutredning 
 

Page 259 of 372



 
  Varuförsörjning Depå Helsingborg    Författare: Maria Ljungberg  

Uppdaterad av: Bo Karlsson 

 1. Sammanfattning, namnuppgifter, inledning och 
samråd  

Granskad: Jonas Nerme  
Godkänt av: Jonas Nerme  

           Datum: 2020-10-19  Sida: 5 (9) 
 

Säkerhetsrapporten omfattar verksamheten som bedrivs vid depån samt installationer och 
anordningar på angivna fastigheter. Energihamnens kaj med tillhörande lossnings- och 
utlastningsutrustning, säkerhetsanordningar och anordningar för omhändertagande av 
eventuellt spill ägs och ansvaras för av Helsingborgs Hamn AB. Detsamma gäller 
inpumpningsledningar mellan kaj och depå. Preem ansvarar för de delar av 
inpumpningsledningarna som sträcker sig från depågränsen samt distributionsledningar 
mellan depåområdena. Distributionsledningarna mellan depåområdena ägs av Preem. För att 
reglera förhållandena ovan finns ett rörledningsavtal mellan Preem och Helsingborgs hamn 
AB. 
 
Helsingborgs hamn äger Energihamnens gemensamma reningsanläggning för oljeförorenat 
avloppsvatten (OFA). Ansvar för såväl utsläpp från reningsanläggningen som för drift, 
service, provtagning och analys av utgående vatten från reningsanläggningen åvilar hamnen. 
Denna anläggning behandlas därför inte i Preems säkerhetsrapport mer än i de fall den kan 
påverkas av verksamheten på depån. 
 
Föregående uppdatering av säkerhetsrapporten för depån i Helsingborg lämnades till 
Länsstyrelsen 2019 i samband med ansökan av ändringstillstånd enligt miljöbalken. Nu 
föreliggande rapport är främst framtagen av medarbetare från Preem AB. Midroc Project 
Management AB har varit behjälpliga vid riskutredning. Säkerhetsrapportens struktur är 
upplagd utifrån huvudpunkterna i bilaga 3 i förordning (2015:236) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 
 
Säkerhetsrapporten har nu uppdaterats på grund av pågående process för ansökan om nytt 
miljötillstånd för depån  
 
I enlighet med 9§ i Sevesoförordningen ska en säkerhetsrapport uppdateras innan en ändring 
genomförs i en verksamhet som väsentligt kan påverka faran för allvarliga 
kemikalieolyckor.  
 
Preem har valt att vid uppdateringen av säkerhetsrapporten, med vissa undantag, inte bilägga 
rapporter, riskanalysprotokoll samt instruktioner som finns i Preems ledningssystem. 
Dokumenten kan visas på plats och kan även sändas till Länsstyrelsen på begäran. 
 

1.4 Handlingsprogram och Säkerhetsledningssystem 

Preems verksamhet styrs genom ett integrerat ledningssystem. Handlingsprogrammet för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor genomförs med hjälp av 
ett säkerhetsledningssystem. Säkerhetsledningssystemet är helt integrerat i ledningssystemet 
och är därmed fastställt av företagsledningen. Preems depåers säkerhetsledningssystem är 
beskrivet i bilaga 1.1: Säkerhetsledningssystem. 
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1.5 Samråd 

Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om nytt miljötillstånd  

Samrådsmöte 
Inför ansökan om nytt miljötillstånd gällande hela depåverksamheten i Helsingborg har 
Preem utfört samråd i enlighet med miljöbalken. Samrådet syftade även till att uppfylla 
kraven för samråd i enlighet med Sevesolagstiftningen. Verksamheten på Preems depå i 
Helsingborg har bedömts ha en betydande miljöpåverkan. 
 
Ett inledande samrådsmöte hölls via Skype på grund av rådande lägen med coronaviruset 
25 maj 2020. 
Följande myndigheter och bolag var representerade, utöver Preem : 
- Länsstyrelsen Skåne 
- Miljöförvaltningen, Helsingborgs stad 
- Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
- Helsingborgs Hamn AB 
 
Inför samrådet skickades ett samrådsunderlag ut där nuvarande och kommande verksamhet 
beskrivs. I samrådsunderlaget har Preem inkluderat information om riskerna för allvarlig 
kemikalieolycka från depån.  
 
Samråd med utökad krets 
Den 10 juni 2020 skickades också skriftligt underlag via mail, inkluderat ovan nämnda 
samrådsunderlag, till särskilt berörda enligt sändlista nedan.  
Sändlista för samråd med utökad krets: 
 
Myndigheter 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Arbetsmiljöverket 
Naturvårdsverket, 
Havs- och vattenmyndigheten 
Kustbevakningen 
Transportstyrelsen, Sjöfartstillsyn Malmö 
Helsingborgs stad och Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
Närliggande företag och andra verksamheter 
Nordic Storage AB 
ODEC Tankstorage AB 
Logicator AB 
Conteam Repair AB 
Livsmedelsverket, Helsingborg gränskontroll 
Lantmännen Lantbruk 
Öresundskraft Kraft & Värme AB 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Rönnowska skolan 
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Lokala miljöorganisationer 
Naturskyddsföreningen Helsingborg  
Jordens Vänner Helsingborg 
 
Samråd med allmänheten 
10 augusti 2020 infördes annons i Helsingborgs dagblad med inbjudan till samråd med 
allmänheten. 
 
 
De svar som erhållits med anledning av utlyst samråd listas nedan. Preems kommentarer 
redovisas i kursiv text. 
 

Havs- och vattenmyndigheten Avstår från att lämna synpunkter på underlaget. 
 

Jordens Vänner Helsingborg Stig Broqvist begärde den 14 augusti att få ta del av skriftligt 
underlag för samråd med anledning av kungörelsen i Helsingborgs 
Dagblad. 
Preem skickade samrådsunderlaget samma dag. 
 
Den 24 augusti skickade några av Jordens Vänners representanter 
sina synpunkter med anledning av samrådet: 
 
Tidpunkt: Jordens Vänner lämnar en invändning mot 14 dagars 
svarstid efter publicerad kungörelse. 
Noteras bör att Jordens vänner (Sven Broqvist) tillsändes 
samrådsunderlaget i det utskick som gjordes den 10 juni. 
 
Tidigare samråd: Jordens Vänner lämnade den 4 juli 2019 
synpunkter med anledning av då aktuellt samråd rörande Preems 
ansökan om ändringstillstånd för hantering av råtalldiesel. Denna 
skrivelse har bifogats och hänvisas till som aktuell även i den nu 
påbörjade tillståndsansökan för hela verksamheten. 
Preem avser att beakta frågeställningar relevanta för verksamheten 
i Helsingborg i arbetet med ansökningshandlingarna. 
 
Ytterligare synpunkter: I sin skrivelse resonerar Jordens Vänner 
kring utsläpp av växthusgaser och miljöpåverkan samt 
olycksrisker. Som slutsats anges att Jordens Vänner inte anser att 
den ansökta verksamheten skulle bidra till att klara klimatmålen. 
Preem avser att beakta frågeställningar relevanta för verksamheten 
i Helsingborg i arbetet med ansökningshandlingarna. 
 

Kustbevakningen Kustbevakningens synpunkt rör myndighetens ansvar för 
miljöräddning till sjöss. Hänvisning görs till bestämmelser i 
sjölagen samt till tidigare yttrande i samband med Preems 
ansökan om ändringstillstånd för hantering av råtalldiesel och 
Preems svar rörande nyttjade rederiers försäkringar. 
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Kustbevakningen anför att om en sådan försäkring ska ha 
betydelse för statens miljöräddningskostnader måste 
fartygsägaren/verksamhetsutövaren själv eller genom någon 
annan ha kapacitet att genomföra de åtgärder som krävs vid 
miljöräddningen. Försäkringen innebär inte att Kustbevakningen 
kan begära ersättning för sina miljöräddningskostnader i andra 
fall än vid utsläpp av mineralolja (10 och 10 a kap. sjölagen). 
 
Kustbevakningen anser att det behövs ytterligare underlag kring 
hur följdverksamheten med fartygstransporter är organiserad och 
hur den ovan nämnda försäkringen ska täcka statens 
miljöräddningskostnader. Det är stora volymer som ska 
transporteras och kostnaderna för miljöräddning kan bli 
omfattande. Frågan om följdverksamhet är särskilt relevant då 
fartygstransporter sker mellan Preems egna depåer. Gäller det en 
leverans från en extern aktör till Preem kan företaget ha svårare 
att ta ansvar för fartygstransporten. 
Preem avser att beakta denna synpunkt i arbetet med 
ansökningshandlingarna. 
 

Länsstyrelsen Skåne Efter samrådsmötet, som komplement till vad som framfördes 
under mötet, skickade Länsstyrelsen anteckningar från tidigare 
genomgång av samrådsunderlaget. Listade frågor och synpunkter 
är viktiga att ha med när miljökonsekvensbeskrivningen och 
ansökan upprättas. 
Preem avser att beakta Länsstyrelsens frågor och synpunkter i 
arbetet med ansökningshandlingarna. 
 

Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 

MSB anför följande: 
• Såväl MKBs risk- och säkerhetsavsnitt som säkerhetsrapporten 
bör innehålla en sammanställning i tabellform av de maximala 
mängder av olika produkter som kommer att förvaras 
momentant. Produkterna bör vara tydligt namngivna 
(trivialnamn och eventuella IUPAC-benämningar och CAS-
nummer) och klassificerade enligt CLP. 
• MKBs risk- och säkerhetsavsnitt bör beskriva de olycksrisker 
som identifierats, vilka konsekvenser olyckorna kan leda till med 
avseende på människors hälsa och miljön samt vilka 
olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder som 
vidtagits eller planeras. Tänkbara så kallade dominoeffekter bör 
också redovisas. 
• Mer specifikt bör avsnittet innehålla uppgifter om 
cisterninvallningarnas storlek och utformning samt praktiska 
och ekonomiska förutsättningar för att komplettera de 
invallningar som endast rymmer mindre delar av de omslutna 
cisternernas volym. 
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Preem avser att beakta dessa synpunkter i arbetet med 
ansökningshandlingarna. 
 
MSB informerar även om två vägledningar som kan vara till stöd 
vid uppdatering av säkerhetsrapporten. 
 

Naturvårdsverket Avstår från att yttra sig i ärendet. 
 

Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp AB 

NSVA undrade initialt om det endast är sanitärt vatten som avleds 
till det kommunala spillvattennätet och om det inte sker någon 
avledning till det kommunala dagvattennätet. 
Preem bekräftade att detta stämmer. 
 
NSVA anför att tillståndsansökan bör innehålla följande förslag till 
villkor: 
• Endast sanitärt vatten får avledas till kommunalt spillvattennät. 
• Ingen avledning får ske till kommunalt dagvattennät. 
Preem avser att beakta denna synpunkt i arbetet med 
ansökningshandlingarna. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen Utifrån perspektivet fysisk planering anför 
Stadsbyggnadsförvaltningen vikten av att vattenkvaliteten och 
den biologiska mångfalden i Öresund inte försämras på grund av 
planerade förändringar. Vidare betonas att riskerna för 
människors hälsa och säkerhet inte får öka i närliggande 
bostadsområden eller i områden där bostadsbyggnation planeras. 
Ansökan bör därför redovisa hur riskerna för människors hälsa 
och säkerhet förändras med den ändrade verksamheten. 
Preem avser att beakta dessa synpunkter i arbetet med 
ansökningshandlingarna. 
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2.1 Lokalisering och planförhållanden 

Helsingborgs hamn 
Preems depåverksamhet i Helsingborg bedrivs i den södra delen av Helsingborgs hamn, vid 
Öresund, se Figur 2.1.1. Hamnen är en av landets största och Öresund är ett av världens mest 
trafikerade sund. Helsingborg är en viktig logistiknod, då även E4 och E6/E20, liksom 
Västkust-banan och Skånebanan, löper genom staden. Vidare finns här en av landets 12 
rangerbangårdar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1.1. Preem depå är lokaliserad strax söder om Helsingborgs centrum, i den södra delen av Helsingborgs hamn. 

Helsingborgs Hamn AB är ett kommunägt bolag, med en årlig godshantering på mer än 8 
miljoner ton. Hamnen indelas i Nordhamnen där färjetrafik dominerar, Västhamnen som är 
centrum för containertrafik samt Sydhamnen som har terminaler för hantering av olika 
godsslag. Sydhamnen delas i sin tur in i Energihamnen, Spannmålsterminalen och 
Skåneterminalen, se Figur 2.1.2. 
 
 

Preem depå 

©Lantmäteriet/Metria 
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Figur 2.1.2. Översikt, del av Helsingborgs hamnområde. Energihamnen (ljusorange) omges av Västhamnen i norr (rosa), 
Spannmålsterminalen (grön) följt av Skåneterminalen (gul) i ost-sydost, Energi- och Sydhamnens hamnbassänger i söder 
samt Västhamnens hamnbassäng i väst. 

Samtliga verksamhetsutövare inom Energihamnen bedriver depåverksamhet. Här finns två 
kajer för tankfartyg, och båda används för lastning och lossning av petroleumprodukter, bio 
eller avfallsbaserade oljor och kemikalier. Inom Spannmålsterminalen hanteras spannmål, 
och med en lagringskapacitet på 250 000 ton är terminalen en av de största i sitt slag i norra 
Europa. Styckegods, RoRo-trafik och projektlaster hanteras i Skåneterminalen.  
 
Preems depåområden gränsar mot andra depå- och industriområden, samt mot Västhamnens 
och Energihamnens/Sydhamnens hamnbassänger. Information om Preems grannar finns 
dels i avsnitt 2.6 Beskrivning av närliggande verksamheter och verksamhetsplatser etc. som 
kan påverka risken för en allvarlig kemikalieolycka samt i riskutredning, se 
säkerhetsrapportens del 4 Identifiering och analys av olycksrisker samt förebyggande 
åtgärder. 
 
Marken inom större delen av Helsingborg hamn ägs av hamnbolaget. Energihamnen ägs av 
Helsingborgs stad. Oljehamnsleden och Sjögatan är tillfartsvägar till Energihamnen. På 
kvartersmark inom Energihamnen finns ett internt vägsystem för trafikförsörjningen, stängt 
för allmän trafik.  
 
Markanvändning 
En ny översiktsplan håller på att tas fram för stora delar av Helsingborg, för perioden 2021-
2050. Denna kommer i stort att ersätta ÖP 2010. Hamnområdet omfattas dock inte av arbetet, 
utan här kommer den fördjupade översiktsplanen för H+, FÖP H+ (2011), fortsatt att gälla.  
 
Enligt FÖP H+ ska funktioner av riksintresse för hamnverksamhet tillgodoses. Expansion 
av verksamheten ska ske genom konvertering av ytor inom befintligt hamnområde och på 
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sikt anges att utvidgning kan komma att ske söderut, mot befintligt industriområde. Verk-
samheten i hamnen omfattar i huvudsak färjetrafik, container- och godshantering samt depå-
/lagringsverksamhet, koncentrerat i olika delar. Marken inom Energihamnen används för 
depåverksamhet, i enlighet med gällande detaljplan (1283K-14090). Sedan detaljplanen an-
togs har dock lagringsverksamheten upphört i den nordvästra delen av Energihamnen och 
det aktuella området har konverterats till att främst nyttjas för containerhantering.  
 
I anslutning till hamnområdet ligger både Helsingborgs reningsverk och stadens kraftvärme-
verk. 
 
Preem kommer att följa utvecklingen inom hamnen, såväl som av staden i stort. Förutom att 
bevaka företagets intressen vill Preem kunna uppmärksamma eventuella tillkommande 
verksamheter, bostäder etc. som depån kan påverka, respektive som kan påverka depån, 
avseende hälsa, miljö och säkerhet. 
 

2.2 Geologi och hydrogeologi 

Helsingborgs hamn är skapad genom utfyllnad i Öresund. Fyllningsmaterialet domineras av 
sandigt och grusigt material, ställvis med inslag av byggavfall. Inom Preems depå har fyll-
ningens mäktighet uppmätts till drygt 4 m. Den relativa fastheten i materialet bedöms som 
låg till mycket låg. Fyllningen överlagrar den tidigare havsbotten av sand, med inslag av 
grus och snäckskal, som i sin tur överlagrar sedimentärt berg av sandsten och skifferlera.  
 
Markytan vid Preems depå är plan. Ytorna är hårdgjorda med asfalt och betong, alternativt 
täckta av ett sandigt-grusigt material.  
 
Grundvattnets fluktuationer inom området följer i huvudsak havsytan och dess variationer. 
Flödesbilden i området förändras därmed över tid och grundvattenytans gradient kan variera 
beroende på havets nivå relativt aktuell grundvattennivå. Den generella strömningen är dock 
riktad västerut mot hamnbassängen. Grundvattennivån är 1-2 m under markytan (Ekman 
2003).  
 

2.3 Meteorologi 

Under 2019 uppgick årsnederbörden i Helsingborg till 815 mm. För standardnormalperioden 
1961-1990 var det 737 mm/år. (SMHI)  
 
Medelbyvinden (månad) i Helsingborg uppgick till 5,9-7,4 m/s för perioden 1996-2015, se 
Tabell 2.3.1. Frekvensfördelningen av vindriktning för perioden 1996-2012 framgår av 
Figur 2.3.1.  

 
 
 

Tabell 2.3:1. Medelbyvind per månad, i Helsingborg, 1996-2015. (SMHI, 2020) 
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Figur 2.3:1. Vindros för Malmö för perioden 1996-2015, enligt SMHI representativ även för Helsingborg (SMHI). 

 

2.4 Flora, fauna och närmiljöns känslighet 

Hamnlandskap utgörs ofta av kraftigt störda miljöer och/eller nyskapade utfyllnadsmarker, 
så kallad ruderatmark. Den öppna marken utgör en bra grogrund för växter med kort livs-
cykel och intensiv förökning. Som brandskyddande säkerhetsåtgärd tillåts emellertid ingen 
vegetation i Energihamnen, varför bekämpning utförs regelbundet.  

 
Öresund utgör recipient för Energihamnen. Hamnbassängernas skyddade vattenytor är frek-
vent besökta av sjöfåglar. I sundet utanför hamnbassängerna förekommer både säl och tum-
lare. Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad anger att Öresund generellt är att betrakta som 
ett välmående hav, med stora naturvärden. 
 
Längs Helsingborgs stads kust, och kommunerna söder respektive norr om Helsingborg, 
samt ute i Öresund finns flera Natura 2000-områden och naturreservat. Vidare finns 
riksintressen för naturvård, friluftsliv och yrkesfisket.  
 
I rapporten ”Bedömningar av konsekvenser vid ett eventuellt oljeutsläpp i Helsingborgs 
oljehamn” (WSP Environmental 2010), framtagen som del i Preems invallningsutredning, 
beskrivs flora, fauna och närmiljöns känslighet.  

  

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Medelbyvind [m/s] 7,4 7,4 7,1 6,6 6,4 6,4 5,9 6,1 6,5 6,8 7 7,2
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2.5 Identifiering av anläggningar och aktiviteter vid verksam-
heten som kan ge upphov till en allvarlig kemikalieolycka 

I figur 2.5:1 beskrivs schematiskt vilka anläggningar och aktiviteter inom verksamheten som 
kan ge upphov till en allvarlig kemikalieolycka samt vilka farliga ämnen som omfattas. 
 

 
Figur 2.5:1 Schematisk redogörelse för anläggningar, aktiviteter och farliga ämnen som kan ge upphov till en allvarlig 
kemikalieolycka. 
 

2.6 Beskrivning av närliggande verksamheter och andra verk-
samhetsplatser etc. som kan påverka risken för en allvarlig 
kemikalieolycka 

Midroc har i samarbete med Preem tagit fram en sammanställning av dominoeffekter och 
yttre påverkan som del i depåns riskutredning, se säkerhetsrapportens del 4 Identifiering och 
analys av olycksrisker samt förebyggande åtgärder. I rapporten beskrivs bl.a. omgivande 
verksamheter och verksamhetsplatser, vilket visas i bild, figur 2.6:1 i bilaga 2.1. Det är ca 
250 m till närmaste bostadsområde från Preems depå. 
 
I närheten av Preems depå finns Logicator och Nordic Storage, vilka båda omfattas av 
Seveso-lagstiftningen och klassificeras som högre kravnivå. Vidare finns ODEC, Svenska 
Lantmännen, Helsingborgs gränskontroll och Conteam Repair i närområdet. Dessa är inte 
Seveso-verksamheter. Preem och Midroc har tagit del av riskanalyser från ODEC, Nordic 
Storage och Svenska Lantmännen. Baserat på dessa riskanalyser, riskutredningen för Preems 
depå samt övrig kännedom om plats och närliggande verksamheter bedöms risken för 
dominoeffekter mellan Preem och intilliggande verksamheter som mycket låg. Följande fall 
bedöms ha störst risk för dominoeffekt: 
 

Page 270 of 372



 
  Varuförsörjning Depå Helsingborg    Författare: Maria Ljungberg  

Senast uppdaterad av: Bo Karlsson  

 2. Beskrivning av verksamhetens omgivning  Granskad: Jonas Nerme  
Godkänt av: Jonas Nerme  

      Datum: 2020-10-19 Sida: 7 (8) 
 

• En brand i Nordic Storage största cistern 204 belägen ca 20 m från Preems närmaste 
cistern, kan medföra risk för brandspridning till Preems cisterner. Se figur 2.6:2 i 
bilaga 2.1. Cistern 204 är isolerad. Detsamma gäller Preems närmaste cisterner, 318 
och 317. Detta minskar risken för brandspridning mellan cisternerna betydligt. 

 
 
Tidigare identifierad risk med att containers staplade på varandra ramlar in på Preems 
område och skadar närliggande cisterner och då skulle kunna vara en källa till en allvarlig 
kemikalieolycka kan nu uteslutas. En nyanlagd väg skiljer numera Conteam Repairs område 
för containerlagring och Preems cisterner åt. På området där Helsingborgs Hamn förvarar 
containers närmast depåområde Preem 4 är det inte längre tillåtet att lagra fler än två 
containers på höjden.  
 

2.7 Beskrivning av områden där en allvarlig kemikalieolycka kan 
inträffa 

En allvarlig kemikalieolycka hos Preem kan inträffa på cisternområde, vid bilutlastnings-
platsen eller vid kaj. Inom dessa områden vistas normalt sett ett fåtal personer, vilka utgörs 
av Preems personal, entreprenörer och/eller tankbilsförare. Konsekvenser för hälsa, miljö 
och egendom beskrivs i del 4. Identifiering och analys av olycksrisker samt förebyggande 
åtgärder. Den närmaste omgivningen till depån kan påverkas enligt nedan. Det beskrivs 
ytterligare i del 4. 
 

• Gasmolnsexplosion i någon av tankarna eller på bilutlastningsplatsen eller explosion 
i tankbil kan påverka Logicator resp. Nordic Storage genom tryckpåverkan och 
splitter.  

• Vid en större brand hos Preem kan rökgaser, beroende på vindriktningen spridas till 
andra verksamheter inom och utanför hamnen samt till de närmaste bostads-
områdena. 

• Ett utsläpp vid kaj kan spridas ut i hamnbassängen. Beroende på utsläppets storlek, 
väderförhållande etc. kan det eventuellt spridas ut i Öresund. Detsamma gäller vid 
ett större utsläpp från cistern beroende på var cisternen är belägen. Utsläpp av 
petroleumprodukt till recipient har utretts som del av invallningsutredning för depån 
2010.  

• Ett mycket stort utsläpp på Preem 2 skulle även kunna påverka Nordic Storage och 
Conteam Repairs område.  
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3.1 Beskrivning av huvudsaklig hantering och verksamhet 

Verksamheten omfattar mottagning, lagring och utlastning av petroleumprodukter och 
alternativa bränslen i form av bensin, diesel, eldningsoljor och HVO. Vidare hanteras 
rapsmetylester (RME) och additiv på depån. Under 2020 lagras även råtalldiesel 
(RTD). Framöver kan även bio och avfallsbaserade oljor komma att hanteras vilket 
ingår i nu pågående ansökan om nytt miljötillstånd. Produkterna levereras till depån 
med tankfartyg medan additiv levereras med tankbil. Utlastning av produkter och 
råvaror sker främst till tankbilar men även till fartyg. Samtliga produkter lagras i 
cisterner. Normalt är depån bemannad dagtid på vardagar. På övriga tider finns jour-
beredskap från depåns personal. Väktare ronderar utanför ordinarie arbetstid och på 
helger. Lossning och lastning kan ske dygnet runt med undantag för lossning av 
additiv, vilket endast görs på dagtid när depån är bemannad.  
 
Det gällande tillståndet enligt miljöbalken medger en hantering av maximalt 500 000 
ton petroleumprodukter, 7 300 ton etanol och 150 ton andra kemiska produkter. 
Mängden råtalldiesel kommer maximalt att uppgå till 200 000 ton per år, vilket då 
ingår i den totala tillståndsmängden.  
 
Depåns utformning visas i situationsplan i bilaga 3.3. Gällande cisternförteckning 
finns i bilaga 3.1. 
 
 

3.1.1 Riskkällor 

De största riskerna är främst förknippade med ofrivilliga utsläpp av petroleum-
produkter resp. uppkomst av brand. I kombination kan detta leda till stora konse-
kvenser för anläggning, personal, allmänheten och miljön. Utsläpp som inte antänds 
kan ge upphov till förorening av mark samt yt- och grundvatten. 
 
Identifiering av risker för allvarliga kemikalieolyckor och riskkällor har gjorts i risk-
utredningen i säkerhetsrapportens del 4 Identifiering och analys av olycksrisker samt 
förebyggande åtgärder.  
 

3.1.2 Förebyggande åtgärder för anläggningen och verksamheten  

Ett ständigt arbete med att höja säkerheten pågår trots att risknivån på depån bedöms 
som acceptabel. Detta sker genom att riskanalyser och säkerhetsgranskningar 
genomförs regelbundet samt vid alla förändringar och nyinstallationer. Som underlag 
vid dessa analyser används bland annat även erfarenheter från inträffade incidenter 
inom depån samt erfarenheter från Preems andra depåer och raffinaderier. Om risker 
upptäcks som anses betydande så skall dessa rättas till före nya eller förändrade 
anläggningsdelar tas i drift. För de olika säkerhetssystemen finns en periodisk 
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funktionskontroll som säkerställer att systemen alltid ska vara tillgängliga om ett 
behov skulle uppstå. 
 
I detta avsnitt sammanfattas förebyggande åtgärder relevanta för verksamheten på 
depån som helhet (utbildning, rutiner, utrustning, larm m.m.) som vidtagits för att 
förhindra att en allvarlig kemikalieolycka inträffar.  

Utbildning av egen personal resp. extern personal 
För information om rutiner för kompetensutveckling, kompetenskrav, förekommande 
utbildningar m.m. hänvisas till avsnitt 2.4 Kompetens och utbildning i bilaga 1.1, 
Säkerhetsledningssystem, till säkerhetsrapportens del 1 

Drift- och underhållsinstruktioner  
Rutiner för säker drift av depån samt för upprätthållande av depåns funktion finns 
beskrivet i instruktioner i ledningssystemet. I dessa ingår rutinåtgärder under drift, 
förberedelser för underhållsarbeten, kontroll av säkerhetsfunktioner, förebyggande 
underhållsaktiviteter, egenkontroll m.m. Se även avsnitt 3.1 Övergripande styrning i 
bilaga 1.1, Säkerhetsledningssystem, till säkerhetsrapportens del 1.  

Arbetstillstånd 
Allt arbete inom depåområdet kräver skriftligt tillstånd från behörig person inom 
depån. Se avsnitt 3.2.1 Arbetstillstånd i bilaga 1.1, Säkerhetsledningssystem, till 
säkerhetsrapportens del 1 

EX-klassning 
Klassningsplan avseende risk för explosionsfarlig miljö finns på depån. I denna anges 
även vilka regler som gäller för berörda områden. Rutinerna för EX klassning finns i 
2.3.8 ATEX i Säkerhetsledningssystemet. 
 

3.2 Beskrivning av processerna inkl. förebyggande åtgärder 
och bästa praxis 

För bästa praxis och för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå på depåerna följer Preem 
SPBIs rekommendationer framtagna för branschen och andra väsentliga 
rekommendationer från exempelvis MSB. Depåerna tar också del av säkerhetsarbetet 
på Preems raffinaderier. EU-kommissionen har tagit fram tekniska dokument för att 
fastställa bästa möjliga teknik (BAT) för olika industrisektorer, så kallade BREF (Best 
Available Techniques reference document). Den som framför allt rör depåverk-
samheten är Emissions from Storage (European Commission 2006). 
 
Preem är medlem i SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet) som är en 
branschorganisation som kontinuerligt arbetar med frågor inom miljö- och säkerhets-
området. SPBI bevakar branschen både internationellt och nationellt för att bland annat 
kunna lämna rekommendationer för bästa möjliga teknik till medlemsföretagen. 
Publikationer framtagna för branschen av SPBI omfattar bland annat lastning, lossning 
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både för båt och tankbil, lagring, släckvattenshantering och transport. Preem har aktivt 
deltagit i framtagandet av flera av dessa rekommendationer.  

 

3.2.1 Lossning och lastning av fartyg 

Huvudsakligen tillförs produkter depån med fartyg. Utlastning till fartyg kan 
förekomma undantagsvis för dessa produkter. Råtalldiesel lossas och lastas från och 
till fartyg. De bio och avfallsbaserade oljorna kan komma att lossas och lastas både till 
och från fartyg och tankbil. Preem använder båda oljekajerna i Helsingborgs hamn för 
för fartygslossning och lastning. Dessa är belägna intill depåområdena Preem 1 och 
Preem 3Kajerna är utformade som spillskyddsplattor. Eventuellt utsläpp samlas upp i 
kassun och töms vid behov med sugbil. Kassunen rymmer ca 15 m3. 

Ansvar 
Hamnen äger kajerna och all utrustning på dessa samt ansvarar för investeringar och 
underhåll. Ansvar för lossning/lastning åvilar: 
 
1. Lossningsledare – extern anlitas 
2. Depåchef 
3. Depåchefens ställföreträdare   
 
Vid lossning/lastning krävs även en säkerhetsvakt på kajen samt en ledningsvakt. 
Lossningsledare, ledningsvakt och säkerhetsvakt ska vara utbildade för arbetsupp-
gifterna. Lossningsledaren ska vara ackrediterad eller tillhöra ett ackrediterat företag.  
 
Lossningsledaren har det övergripande ansvaret för säkerheten för loss-
ningen/lastningen och för säkerhetskontroll av berörda ledningar och cisterner. 
Denne/a ska vara känd av depåchefen/ställföreträdande depåchef och vara väl för-
trogen med utrustningen och Preems system.  
 
Säkerhetsvakten har till uppgift att övervaka lossning/lastning från kajen samt vara 
behjälplig vid koppling och losskoppling av lossning/lastningsslangar på fartyget. För 
att få tjänstgöra som säkerhetsvakt krävs godkänt resultat från certifieringskurs. 
Säkerhetsvakten arbetar enligt bestämmelser utfärdade av SPBI.  
 
Ledningsvakten patrullerar längs ledningen från kajen till mottagande cistern/er varje 
timme. Vakten kontrollerar att inget läckage förekommer längs ledningen, vid 
ventilbatterier m.m. samt att ledningarnas rörelser på rörstöden är normala. Kon-
trollerna dokumenteras. Ledningsvakten kan även på lossningsledarens order ta prover 
eller operera cistern- och/eller ledningsventiler. Ledningsvakten ska vara behjälplig 
vid koppling och losskoppling av slangar på fartyget.  

Genomförande 
Lossning av fartyg genomförs enligt nedan översiktligt beskrivna steg med fokus på 
steg i processen som är viktiga för förståelsen av vad som utförs och/eller kritiskt ur 
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säkerhetssynvinkel. Liknande förfarande tillämpas i de fall utlastning till fartyg sker 
från depån. Preem har ett flertal instruktioner som reglerar de olika momenten vid 
lossning/lastning.  
 
Lossningsförberedelse i land 
1. Kontroll att aviserad kvantitet ryms i mottagarcisterner. 
2. Båtlossningspärm inkluderande bland annat larmlistor och instruktioner finns 

upprättad och ny lossningsinstruktion upprättas inför varje lossning/lastning 
3. Mottagande cisterner dräneras vid behov. 
4. Lossningsledningar kontrolleras hela vägen från kaj till cistern så att alla ventiler 

står i rätt läge. Kontrollen dokumenteras. Vidare kontrolleras att rör och 
slanganslutningen, land – fartyg, är försedd med isolerfläns eller isolerstycke. 
Jordningsutrustning får ej användas. 

5. Lossningsrapport upprättas. 
 
Förberedelser ombord 
1. Fartyget ska vara säkert förtöjt och landgång utlagd innan personal får gå ombord. 
2. Notice of readiness utfärdas som anger den tidpunkt då befälhavaren anser att far-

tyget är klart för lossning/lastning. 
3. Fartygets totala last beräknas baserat på manuellt eller automatiskt tagna pejl- och 

temperaturuppgifter. 
4. Ombordprov tas i samtliga fartygstankar för kvalitetskontroll resp. kontroll av 

vattenförekomst i ljusa produkter. Pejlluckor, ventiler och övrig utrustning ombord 
får ej hanteras utan bistånd av fartygspersonal. Proverna analyseras på depån. 

5. Lossningsordning, max pumptryck m.m. noteras på Discharge agreement och 
signeras av berörda parter. 

6. Ship/shore safety checklist utväxlas. 
7. Att godkänd radiokommunikation finns mellan fartyg – säkerhetsvakt – lednings-

vakt – lossningsledare kontrolleras. 
8. Att lossningsdonen är anslutna enligt Discharge agreement samt att slangar är an-

passade till fartygets rörelse under lossning kontrolleras. 
 
Lossning 
1. Lossningen startas och pumphastigheter enligt Discharge agreement dokumente-

ras. Omedelbart efter pumpstart kontrolleras slangar och rör så att inget läckage 
förekommer. Vidare kontrolleras att inpumpningen i cisternen fortgår normalt. Om 
därvid konstateras att allt är i ordning och nivån i mottagarcistern är den önskade 
kan pumptrycket successivt ökas till maximalt arbetstryck. 

2. Ledningsinnehållet kontrolleras och ledningsprover tas. 
3. Lossningsledningen med ventiler kontrolleras minst en gång per timme. Speciell 

uppsikt hålls på att stängda avstick är täta. 
4. Inpumpningsförloppet i cisternerna följs och dokumenteras. 
5. Cisterner kontrolleras genom automatpejling. 
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6. Om lossningsansvarig, ledningsvakt och/eller säkerhetsvakt byts under lossningen 
noteras detta och signeras. 

 
Lossningens avslutande 
1. Att de lossade fartygstankarna är tomma kontrolleras. Vid större rest ombord 

dippas tankarna och ullage report skrivs. Vid dellossning noteras alltid restlast i 
ullage report. 

2. Efter fartygets ankomst och lossning noteras samtliga tider på blankett ”Statement 
of facts” som utfärdas av lossningsansvarig för fartyget eller mottagande 
anläggning. Eventuella avbrott och orsak till detta ifylls också. Dokumentet god-
känns och signeras av avlämnare resp. mottagare. 

3. Länsning av lossningsslangar sker före frånkoppling för att undvika spill. Even-
tuellt mindre spill samlas upp i spilltråg fastmonterade på båtarna. Ventiler på 
gemensamt ledningsnät återställs enligt överenskommelse med hamnen. 

Förebyggande åtgärder 
Lastning och lossning av fartyg är omgärdat av strikta säkerhetsrestriktioner. Utöver 
vad som har beskrivits ovan om lossningsledare, säkerhetsvakt och säkerhetsvakt finns 
även en rad andra förebyggande åtgärder: 
 

• Vettingsystem – Preem använder sig av ett vettingsystem för att godkänna far-
tyg. Preem samarbetar med tre andra företag om vettingsystemet. I systemet 
finns data om 3 000 fartyg samlade. Databasen används främst för att göra 
bedömningar av fartygs säkerhet. Rederierna har lämnat uppgifter via ett 
formulär och Preem kontrollerar dessa uppgifter genom regelbundna 
inspektioner av ackrediterade fartygsinspektörer. Preem använder sig av 
vettingsystemet för att kontrollera att fartyg som ska hyras in uppfyller säker-
hetskrav m.m. så att olyckor och spill kan undvikas. 

• Krav på fartyg – Fartygen ska ha dubbelt skrov, följa hastighetsbegränsningar 
samt använda lots. Vintertid sker alla Preems fartygstransporter med godkända 
isklassade fartyg. 

• Nödstoppsrutin – skriftligt avtal mellan fartyg och land. Avtalet signeras av 
representanter för fartyget och anläggningen. Överenskommelsen anger under 
vilka förhållanden lasthanteringen skall avbrytas omedelbart. Hänsyn tas till 
möjligheten av att risker tillkommer i samband med nödstoppet. 

• Isolerflänsar – används för att förhindra vagabonderande ström i ledningen. 
Isolerflänsarna måste vara felfria och besiktigas före varje användningstillfälle. 
Minst en gång per halvår kontrolleras isolationsmotståndet; resultatet 
dokumenteras.  

• ISGOTT1 – checklistor enligt edition 5. Syftet med listorna är att stämma av 
säkerhetstekniska utrustningar och efterlevnaden av skydds- och säkerhets-
instruktioner. Listan fylls i av representant från fartyget och anläggningen. 

 
1 ISGOTT - International Safety Guide for Oil Tankers & Terminals 
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Samtliga punkter på listan måste besvaras jakande. Pumpning får inte startas 
förrän alla punkter åtgärdats. 

• Pumpvägsinstruktioner – beskriver hur pumpningen ska utföras och vilka 
ventiler som ska vara öppna respektive stängda. Före pumpningen startas 
dokumenterar och signerar lossningsansvarig och ledningsvakt att ventillägen 
är korrekta på en checklista, vilken arkiveras.  

• Kontroller – slangar som förbinder fartyg och kaj utsätts för hårt slitage. 
Rutiner för hantering och individuella journaler för varje slang finns därför 
upprättade för att garantera hög säkerhetsnivå (sköts av Helsingborgs hamn). 

• Märkning – finns på rörledningar i enlighet med CLP för resp. produkt. 
Ventiler och annan utrustning är märkt med identitet. 

• Rörledningar – går huvudsakligen ovan mark. De korta partier som inte gör 
det går genom inspekterbar kulvert. 

• ISPS, Hamnsäkerhet – hamnen är certifierad, vilket bl.a. innebär att det finns 
ett externt yttre tillträdesskydd. 

• Utbildning - återkommande utbildning av lossningsledare och säkerhetsvakter 
sker genom extern utbildning. Det åligger entreprenören att tillse att dess 
personal har nödvändig kompetens. Vid introduktion av ny lossningsledare på 
depån resp. en erfaren lossningsledare på en ny depå tillämpas en checklista, 
se  avsnitt 2.4 Kompetens och utbildning i bilaga 1.1, Säkerhetsledningssystem, 
till säkerhetsrapportens del 1 

Bästa praxis 
Preem följer SPBIs rekommendation Lossning/lastning tankfartyg (SPI, SOHF 2008). 
Rekommendationen är baserad på det internationella regelverket ISGOTT (Inter-
national Safety Guide for Oil Tankers and Terminals) (ICS, OCIMF och IAPH 2006), 
gällande svenska regler och branschgemensamma praxis för att skapa förutsättningar 
för säker lastning och lossning av tankfartyg.  
 

3.2.2 Lagring - cisterner 

Se  Cisternförteckning , bilaga 3.1.  

Förebyggande åtgärder 
Emissioner av kolväten till luft 
För att begränsa emissionerna av lättflyktiga kolväten till atmosfären är samtliga  
klass 1-cisterner (ej returtanken) försedda med inre flytande tak, dubbeltätningar och 
fasta yttre tak. Returtanken är ansluten till gasåtervinningsanläggningen.  
 
Cisterner för produkter med flampunkt >55°C har fasta yttre tak och är atmosfäriskt 
avluftade. De lagrade produkterna har låga ångtryck och ger därmed endast upphov 
till marginella utsläpp av lättflyktiga kolväten.  
 
En del av de biobaserade oljorna har korrosiva egenskaper och cisterner avsedda för 
lagring av dessa förses med inre flytande tak för att motverka korrosion.  
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Dränering 
Cisterner för petroleumprodukter är anslutna till dräneringsraketer. Vid dränering via 
dräneringsraket leds produkt/vattenblandning från cisternbotten in i raketen för 
settling. Vattennivån i raketen avläses med hjälp av ett nivåmätningsrör. Efter settling 
avleds vattnet till depåns OFA-system. Dräneringsraketen fylls därefter med ny 
produkt/vattenblandning och proceduren upprepas tills cisternen är helt dränerad på 
vatten. Den avskilda produkten pumpas slutligen tillbaka till cisternen. 
 
Utformningen av dräneringsraketerna bygger på principen kommunicerande kärl 
varför oavsiktlig överfyllnad av raketerna inte kan ske. Systemet med 
dräneringsraketer minimerar risken för utsläpp av produkt till depåns OFA-system. 
 
För eventuellt behov av dränering av vatten från cisterner innehållande fett, används 
istället en så kallad dräneringslåda. Denna låda kan värmas upp så att fett inte stelnar 
vid dränering. 
 
Invallningar 
Klass 1-cisternerna är invallade med betonginvallningar. För cistern som står i egen 
invallning, där rymmer invallningen hela cisternens volym. För de cisterner som står 
inom en gemensam invallning så rymmer denna den största cisternens innehåll plus 10 
% av de övriga. Detta överensstämmer med krav i depåns tillstånd enligt miljöbalken.  
 
För klass 3 cisternerna innehållande produkt med flampunkt >55°C har uppförande av 
låginvallningar färdigställts under 2020. Detta uppfyller domslut från Mark- och 
miljödomstolen 2013. (Kravet är formulerat: tunna produkter av brandklass 2 och 3 
(d.v.s. flampunkt >21°C och >55°C) får enbart lagras i cisterner som förses med 
sekundära skydd som säkerställer samma skyddsnivå som 15 minuters invallning.) 
Med kravet på 15 minuters invallning menas att invallningen ska rymma den volym 
som motsvarar maximalt tillåten pumphastighet under 15 minuter vid fartygslossning.   
 
Larm 
Samtliga cisterner är uppkopplade mot ett datoriserat nivåmätningssystem som visas 
på skärm i kontoret. I detta system ingår larm för hög nivå samt hög - hög nivå. Den 
automatiska nivåmätningen kontrolleras av extern kontrollant årligen. Cisternerna 
fylls maximalt till strax under högnivålarmet. Ovanför denna nivå ryms en volym som 
motsvarar fyllning med högsta tillåtna pumphastighet från fartyg under 15 min tid. 
Därigenom fås ytterligare skydd mot risken att en cistern överfylls. Utöver detta är 
samtliga cisterner utrustade med ett oberoende mekaniskt högnivålarm ovanför 
nivåmätningssystemets höghög. Samtliga nivålarm (undantaget de fasta 
höghögnivålarmen) är kopplade till Securitas och depåns beredskapstelefon. Larmen 
hörs och syns även på depåområdet via siren och larmtavla.  
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Övriga åtgärder 
Exempel på andra förebyggande åtgärder för cisterner, rörledningar och cisternom-
råden: 
 

• Jordning – Cisternerna är jordade för att skydda mot potentialskillnad. 
• Cisternventiler – Fjärrstyrda ventiler (luft eller eldrivna), varav vissa även har 

tidsstyrning, på distributionsledningar till samtliga aktiva cisterner. När 
invallningsprojektet är klart kommer alla cisternventiler vara försedda med 
nederbördsskydd (senast 2020-12-31). 

• Överpumpning mellan cisterner – när det utförs finns alltid två personer när-
varande på depån för att eliminera risken för att pågående pumpning inte 
avslutas som planerat. 

• Vattenledningar m.m. – det finns inga vatten- eller avloppsledningar som 
passerar under cisterner. 

• Förebyggande underhåll - Det fastställda programmet för förebyggande 
underhåll och återkommande kontroller finns dokumenterat i lednings-
systemet. 

• Skumpåföringar – finns på samtliga idriftvarande cisterner över 100 m3  
(utom 318).  

• Kylsprinklers – finns på cisternerna på alla större klass 1 tankar (över 50 m3) 
. 

Bästa praxis 
Grundläggande rekommendationer för lagring i cistern finns i Miljöpraxis för olje-
hamnar och oljedepåer (SPI och SOHF 2019). Här finns bland annat rekommendationer 
på hur kategori 1-cisterner skall vara utformade samt hur dräneringsraketer används för 
ett slutet dräneringsförfarande. I Räddningsverkets rekommendation Brandskydd i 
oljedepå (Räddningsverket 2000) finns beskrivet vilka anordningar som bör användas 
för att förebygga brand i anläggningen, så som nivålarm, överfyllningslarm och 
förebyggande underhåll mm. Det finns även rekommendationer för hur brandspridning 
till angränsande cistern skall minimeras.  
 

3.2.3 Lagring - produktledningar och pumpar 

Depåns produktledningar är förlagda ovan mark med undantag för ledningarna 
mellan områdena Preem 1 och Preem 2. Dessa ledningar ligger i inspektionsbar 
kulvert under Oljehamnsleden. Produktledningarna är försedda med olika typer av 
fjärrstyrda ventiler respektive manuella avstängningsventiler, avluftningsventiler och 
backventiler. På utlastningsledningar från cisternerna finns ventiler som stängs 
automatiskt när ingen utlastning pågår.  
 
Alla produktpumpar är placerade på betongplattor. Samtliga distributionspumpar står 
på betongplattor med sarg och avstängningsventil som normalt sett är stängd. Efter 
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okulär kontroll släpps det uppsamlade vattnet direkt till omgivande mark. Övriga 
pumpars plattor är anslutna till OFA-systemet. 

Förebyggande åtgärder 
• Säkerhetsventiler – för termisk expansion eller övertryck finns enligt gällande 

regelverk på rörledningar där man kan stänga inne vätskevolymer samt på kärl 
som kan utsättas för högre tryck än de är avsedda för. 

• Produktledningar – är placerade ovan mark (förutom ledningarna mellan 
Preem 1 och Preem 2 som är förlagda i inspekterbar kulvert). 

• Läckagekontroll av rörledningar – utförs dagligen av depåns personal samt 
externt vaktbolag. 

• Pumpar - Vid varje pumpgrupp finns nödstopp installerat. 

Bästa praxis 
För att minimera miljöpåverkan följs rekommendationen Miljöpraxis för oljehamnar 
och oljedepåer (SPI och SOHF 2019), vilken beskriver god praxis för utrustning och 
arbetsrutiner mm. 
 

3.2.4 Utlastning till tankbil 

Utlastning till tankbil sker på bilutlastningen. Det finns 3 enkelsidiga lastöar. 
Utlastning kan ske dygnet runt med hjälp av ett automatiskt system för tillträde, 
registrering av volymer, utskrift av följesedlar etc. För att lastning ska kunna ske måste 
både fordon och förare vara införda och godkända i Preems databaser.  
 
Vid utlastning ansluts tankbilen till en gasåtervinningsanläggning (VRU2) för åter-
vinning av kolväten från bilens tankar oavsett vilken produkt som har funnits i tanken 
innan. När produkt pumpas in i tankarna trycks motsvarande volym 
luft/kolväteblandning ut och avleds via gasåterföringsledningar till VRU:n. Se avsnitt 
3.2.6 Gasåtervinningsanläggning (VRU) för information om VRU:n.  

Beskrivning av bilutlastningsplatsen och dess utrustning samt före-
byggande åtgärder 
 
Bilutlastningsplatsen 
Utlastningsplatsen är en hårdgjord yta av betong och är ansluten till OFA-systemet. 
För att säkerställa att eventuellt spill på plattan inte når marklagren är bottenplattan 
tätad. Tak finns över utlastningsplatsen. 
 
Lastöar, lastarmar, slangar, överfyllnadsskydd m.m. 
Lastöarna är utrustade med lastarmar med slangar, jordanslutning, överfyllnadsskydd 
samt möjlighet till automatiskt eller manuellt stopp. Upphängning av lastslangar är 
försedda med droppskydd. Kopplingspunkter till fordon på lastslangar, jordanslut-

 
2 VRU = Vapour Recovery Unit 
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ningar och överfyllnadsskydd är anslutna till trafikljus för att förhindra flytt av 
fordonet innan allt har kopplats loss.  
 
Slangarna på bilutlastningen genomgår funktionskontroll regelbundet och byts ut 
minst vart 4:e år.  
 
Vid lastöarna finns doseringssystem för tillsats av additiv eller RME samt för färgning 
av produkter. 
 
Från och med den 1 januari 2017 är alla tankfordon utrustade med 10-polig kontakt. 
Detta medför en säkrare hantering av petroleumprodukter och biodrivmedel vid 
lastning till tankbil. Vid aktiverat överfyllnadsskydd stängs alla avstängningsventiler 
på alla mätare på bil- eller släpsidan på lastplatsen.  
 
Kameraövervakning finns vid lastöarna, vilket ger nytta i förebyggande syfte samt har 
visat sig vara ett användbart verktyg vid analys av incidenter och andra händelser på 
utlastningen. 
 
Vid anslutning till gasåtervinningsanläggningen aktiveras ett extra överfyllnadsskydd 
i form av en nivåindikator i gasåterföringssystemet (”pottan”) som vid överfyllning 
bryter utlastningen genom utlösning av nödstoppsfunktionen.   
 
Flamdetektorer och gasvarnare finns på bilutlastningen. Vid larm utlöses skum-
sprinkleranläggningen och utlastningen nödstoppas. Ett antal manuella nödstopp finns 
också strategiskt utplacerade inom depåområdet för att kunna nödstoppa pågående 
utlastning.  
 
För att höja säkerheten för både förare och anläggningen finns ensamarbetslarm på 
lastöarna som tillsammans med nödstoppsfunktionerna via nummersändare larmar 
depåns beredskap och vaktbolag.  
 
Ventiler 
Ventiler på bilutlastningen är av Fire safe-utförande för att minska läckage av produkt 
och gaser. Antalet ventiler och flänsar är minimerat för att minska förekomsten av 
möjliga läckagepunkter. All elektrisk utrustning inom klassat område är av EX-
utförande. Samtliga additivutrustningar är installerade i spillsäkra skåp. Lastflödet är 
begränsat till 1900 l/min.  
 
Täthetskontroll 
Emissionsmätning genomförs minst två gånger per år på bilutlastningen enligt ett 
läcksökningsschema. Mätningarna utförs med läcksökningsinstrument av typ Gas-trac 
och dokumenteras i underhållsdatabasen. 
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Bästa praxis 
För att uppnå bästa praxis avseende bilutlastning följer Preem SPBIs rekommenda-
tioner; Miljöpraxis för oljehamnar och oljedepåer (SPI och SOHF 2019) och Last-
ningsstandard (SPI 2016). I Räddningsverkets rekommendation Brandskydd i 
oljedepå (Räddningsverket 2000) finns beskrivet vilka anordningar som bör användas 
för att förebygga brand på utlastningsplatsen, så som nödstopp, överfyllningsskydd 
och rutiner. Även vilka förebyggande åtgärder som skall vidtas för att minimera möjlig 
spillyta vid eventuellt läckage. 
 

Tankbilar, förare och förebyggande åtgärder 
På Preems depåer ska all lastning till tankbil ske genom droppfri bottenlastning med 
två av varandra oberoende system för automatisk avstängning s.k. dubbel säkerhet. 
Samtliga tankbilar är försedda med dubbelt överfyllnadsskydd i form av termistorer 
med automatisk stängning av fackventil reps. utlastningsventil vid hög nivå i last-
facken. Kontroll av att fordonen är korrekt utrustade och kan möta ovanstående krav 
utförs av depåchef eller av honom delegerad person. Tankfordonen är utrustade med 
10-polig kontakt. 
 
Utöver teknisk standardhöjning av kontrollsystemet successivt verkar Preem för en 
god efterlevnad av gällande lastningsinstruktioner. I detta ingår bl.a. att bolaget 
sanktionerar depåchefen att utge ett påpekande, samt som nästa åtgärd, utfärda en 
skriftlig varning. Som yttersta konsekvens har depåchefen befogenhet att stänga av 
förare vid uppenbar överträdelse av lastningsrutinerna. Alla medarbetare på depån har 
befogenhet att avvisa fordon som har bristande utrustning. 
 
Nya fordon eller förare ska anmälas skriftligen till depån före planerad start. Fordonet 
ska utöver krav i lagstiftning och föreskrifter uppfylla kraven i SPBI:s regelverk för 
transport av brandfarlig vara med tankfordon. Dokumentation ska finnas som visar att 
kraven uppfylls samt att emissionskontroll har genomförts. 
 
Tankbilsförare som lastar vid Preems depå måste ha en s.k. ADR-utbildning samt 
TYA-utbildning. Denna utbildning, som är extern, är ett krav för att få transportera 
farligt gods. Vidare måste chaufförerna genomgå Preems säkerhetsutbildningar samt 
Säker lastning innan lastkort får kvitteras ut. Säkerhetsutbildningen har likartat 
innehåll som för entreprenörer med den skillnaden att film och test är särskilt riktat 
mot chaufförer. 
 
Utöver ovan beskrivna säkerhetsutbildning informeras chaufförer om Preems 
ordningsregler de regler som gäller för den specifika depån. Chaufförerna får även ta 
del av Preems information till tankbilsförare, lastinstruktion m.m. Förarna måste 
vidare årligen delta i brandskyddskurs och kunna uppvisa intyg om detta.  
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Bästa praxis 
Ovan beskrivna krav som Preem ställer på utrustning på tankbilar, hur lossning och 
lastning skall gå till samt krav på utbildning av förare finns i SPBIs Tankbilstrans-
porter (SPBI och Sveriges Åkeriföretag 2014) och även i Lastningsstandard (SPI 
2016). 
 

3.2.5 Hantering av additiv 

I anslutning till hanteringen av produkterna förekommer viss kemikaliehantering. De 
kemiska produkterna utgörs av olika typer av additiv som t.ex. tillsatser för sänkning 
av stelningspunkt, hämma sotbildning, rengöring och smörjning samt märkämne. De 
hanterade additiven har flampunkt >55°C. 
 
Additiven levereras till depån med tankbil. Lossning av additiv vid bulkleverans görs 
med hjälp av fordonets pump direkt till cistern. Leverans sker endast när depån är 
bemannad och under överinseende av depåpersonal. Fordonet ansluts till cisternens 
överfyllnadsskydd. Manuellt nödstopp för depån finns vid additivcisternerna. 
 
Additivtankar står på invallad hårdgjord yta i anslutning till bilutlastningsplatsen. 

 

3.2.6 Gasåtervinningsanläggning (VRU) 

Vid utlastning till tankbil ansluts tankarna till en gasåtervinningsanläggning (VRU). 
När produkten pumpas in i fordonstankarna leds luft/bensingasblandning ut via 
gasåterföringsledningar till VRU. Bensingasen adsorberas i kolfilter och den renade 
luften släpps ut. Kolväten sugs med vakuumpumpar från filtret till efterföljande 
kondensering med ren bensin. Den återvunna bensinen pumpas tillbaka till 
produktcistern. VRU:n har två kolbäddar och dessa arbetar växelvis; den ena tar emot 
gas och den andra renas.  
 
VRU:n är dimensionerad för ett maximalt flöde av 500 000 m3/år. Anläggningen är 
konstruerad utifrån utsläppsbegränsningen på 10 g/Nm3, vilket klaras med god 
marginal. Systemet för gasåtervinning påverkas inte av etanolinblandning i bensin. 
 
Det finns två oberoende mätsystem i VRU:n för att detektera eventuella ”hot spots” i 
kolbäddarna. Det första systemet är en temperaturgivare i toppen och botten av filtret 
och det andra utgörs av en CO-detektor i utloppet. Vid detektion av en ”hot spot” 
stängs VRU:n av och kolfiltren isoleras av automatiska ventiler i in- och utloppen. 
Dessa stänger av syretillförseln och förhindrar vidare utveckling av en ”hot spot”. För 
att eliminera ”hot spots” görs kolbädden inert med hjälp av kvävgas. 
 
VRU:n är försedd med detonationsskydd som skyddar anläggningen mot tryckvåg vid 
en eventuell explosion i rörledningen. I återvinningsanläggningen finns ett gaslarm. 
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Om VRU:n av någon anledning nödstoppar stoppas samtidigt möjligheterna att lasta 
ut till tankbil.  
 
Reningsanläggningen har daglig tillsyn och processen övervakas automatiskt. Service 
utförs enligt instruktioner från tillverkare. Drift- och skötselinstruktioner finns 
tillgängliga på depån. 
 

3.2.7 Omhändertagande av vatten 

Inom depån finns avloppssystem för avledning av spillvatten resp. oljeförorenat av-
loppsvatten (OFA). Vidare finns dagvattennät.  

Spillvatten  
Avloppsvatten från kontorsbyggnaden och från byggnaden för chaufförsinloggning 
avleds till det kommunala spillvattennätet och vidare till Öresundsverket. 

Oljeförorenat avloppsvatten (OFA) 
Vatten från ytor där spill av petroleumprodukter kan förekomma, t.ex. spill- och 
pumpplattor, invallningar och bilutlastningsplatsen, avleds till depåns OFA-system. I 
systemet omhändertas också vatten från dränering av cisterner, via dräneringsraket.  
 
Depåns OFA-system omfattar två oljeavskiljare. I dessa sker gravimetrisk avskiljning 
av de i vattnet suspenderade oljepartiklarna. Samtliga oljeavskiljare är försedda med 
oljelarm som utlöses när oljeskiktet har uppnått en viss tjocklek. 
 
Inom de invallade områdena Preem1 och 2 finns spygatter med rörledningssystem 
anslutna till ventilbrunnar. Ventilbrunnarna är utrustade med avstängningsventiler och 
dränkbara pumpar eller självfall för pumpning/dränering till hamnens OFA- eller 
dagvattensystem. 
 
Depåns lokala OFA-system leder vidare till Helsingborgs Hamns gemensamma OFA-
system och anläggningen OMT (oljemottagningen). I denna omhändertas OFA samt 
sludge från fartyg inför vidare distribution till godkända mottagare. 

Dagvatten 
Icke förorenat dagvatten infiltrerar direkt till mark resp. avrinner till hamnens dag-
vattensystem. De invallade cisternområdena är anslutna till dagvattennätet för 
möjlighet att släppa vatten till systemet efter okulär besiktning. Vid normala 
förhållanden är ventiler mellan betonginvallningar och dagvattensystem stängda så att 
eventuellt utsläpp av produkt inte kan nå recipient.  
 
I dagvattenbrunnar som är så belägna att de skulle kunna förorenas vid ett eventuellt 
spill av produkt finns oljefilter. Filtren byts tre gånger per år. 
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Släck- och kylvatten 
Vid en eventuell brand på bilutlastningsplatsen kommer släckvatten att avrinna främst 
till OFA-systemet. Viss mängd kan även komma utanför OFA-yta och nå 
dagvattensystemet. Båda systemen stängs automatiskt vid utlösning av skum-
sprinkleranläggningen på bilutlastningen. Släck- och kylvatten på övriga områden 
(exkl. invallade cisterner) går ut i dagvattensystem resp. infiltrerar i mark och grund-
vatten.  
 
Som ett led i projektet att anlägga 15-minutersinvallningarna har Preem tagit fram en 
släck- och kylvattenutredning. Syftet med utredningen är att se över depåns förmåga 
att avleda och omhänderta släck- och kylvatten och eventuell utsläppt produkt vid en 
brand.  

Bästa praxis 
För god praxis för omhändertagande av förorenat släckvatten finns råd och rekom-
mendationer till åtgärds- och handlingsplan i SPI Släckvattenhantering (SPI och 
SOHF 2011). Rekommendationer beskrivna i Miljöpraxis för oljehamnar och 
oljedepåer (SPI och SOHF 2019) följs också. 
 

3.2.8 Avfallshantering 

Verksamheten på depån genererar främst följande typer av avfall: 
 

• Oljehaltigt avfall 
• Förorenat absorptionsmedel 
• Batterier, lysrör, färgrester osv. 
• Kontors- och hushållsavfall 
• Metallavfall 

 
Oljeavfall (olje/vattenblandningar) uppkommer främst vid rengöring av cisterner och 
brunnar och omhändertas direkt av sugbil. Oljeavfall, bensinavfall och eventuella 
andra produkt- eller kemikalierester forslas vanligen bort omgående. Förorenat 
absorptionsmedel uppkommer vid sanering av småspill m.m. Avfallet samlas på fat 
inför bortforsling. Övriga avfallsfraktioner hanteras också separat.  
 
Normalt lagras inga eller endast ringa mängder farligt avfall på depån. Allt farligt 
avfall transporteras och omhändertas av bolag som innehar nödvändiga tillstånd enligt 
miljöbalken etc.  
 
Produktrester (slops) från tankbilar som inte har kunnat lossa allt hos kund kan pumpas 
över till returanläggningen (”returan”) belägen intill bilutlastningsplatsen på Preem 1. 
Produktresterna blandas sedan in med godkänd produkt.  
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3.3 Beskrivning av farliga ämnen och alternativa bränslen 

I tabell 3.3:1 sammanfattas de farliga ämnen och alternativa bränslen som normalt 
hanteras på depån. Av dessa är det följande produktgrupper som klassificeras som 
farliga ämnen och där mängd överskrider den lägsta kravnivån i SFS 2015:236. 
 
Petroleumprodukter och alternativa bränslen - farliga ämnen 
• Bensin (B95, Isomerat och Alkylat) 
• Gasolja (eldningsolja och diesel inkl. Evolution Diesel)  
• Hydrerad vegetabilisk olja (HVO) 

 
Hanteringen av produkter på depån omfattar även: 
 
Förnybara produkter/råvaror – ej farliga ämnen 

• Rapsmetylester (RME) 
• Råtalldiesel (RTD)  

 
I bilaga 3.2 finns en förteckning över de farliga ämnen där information som efterfrågas 
i SFS 2015:236 bilaga 3 punkt 3.c.i-ii sammanställs. Utöver ovan nämnda 
produktgrupper hanteras även additiv (tillsatskemikalier), men ej i mängder över den 
lägsta kravnivån i SFS 2015:236. Säkerhetsdatablad för produkter och råvaror som 
hanteras finns tillgängliga på Preems intranät i kemikaliedatabasen iChemistry.  

 
Tabell 3.3:1 Ungefärlig fördelning mellan produkter som hanteras inom depå 
Helsingborg. Uppgift för 2019 har inkluderats för att visa omsättning av produkterna. 

Farliga ämnen Hantering 2019 
(ton/år) 

Maximal samtidigt 
lagrad mängd (ton) 

Bensin (B95, Evolution 
bensin, Alkylat och 
Isomerat) 

48 681 Ca 15 000 

Gasolja (eldningsolja 
och diesel inkl. 
Evolution Diesel) 

157 751 Ca 55 000 

HVO 9 166 Ca 3 000 
Ej farliga ämnen   
RME (rapsmetylester) 12 687 Ca 11 000 
   
RTD (råtalldiesel)   -  Ca 50 000 

Fördelning av lagring av biobaserade oljor (utöver RTD) är inte nuläget inte fastlagt. 
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3.3.1 Egenskaper hos hanterade produkter 

Petroleumprodukter är stabila vid normalt tryck och temperatur. Produkterna är 
fettlösande och kan därför verka aggressivt mot målade ytor och mot vissa gummi- och 
plastmaterial. 
 
Produkterna kan reagera med starka oxidationsmedel som klor och koncentrerad syrgas. 
 
Produkterna är i gasfas tyngre än luft och i vätskefas lättare än vatten. 
 
Kortvarig exponering kan inte förväntas ge några skador men vid upprepad långvarig 
kontakt kan hudsprickor och eksem uppstå. Efter en ofta upprepad exponering kan risk 
för cancer ej heller uteslutas. 
 
Ångor och oljedimma kan påverka centrala nervsystemet och orsaka huvudvärk, trötthet 
och illamående, i höga koncentrationer även medvetslöshet och andnöd. Höga halter är 
även irriterande för andningsvägar och ögon. Produkternas allergiframkallande och 
reproduktionsstörande egenskaper är inte helt kända. Viss risk för bioackumulering kan 
inte heller uteslutas. 
 
Vid utsläpp till jord och vatten bildas i gränsskiktet en hinna som stör syretransporten 
varvid mikroorganismer påverkas negativt. 
 
Vid brand är rekommenderade släckmedel främst vattendimma och skum, vid smärre 
bränder pulver eller kolsyra och i inneslutna utrymmen även argonit. Vid förbränning 
fås växthusgaser samt ämnen som kan bidra till försurning och bildning av ozon. Giftiga 
gaser kan bildas som reaktionsprodukt vid brand och koldioxiden kan förtränga syret i 
luften. 
 
Utöver petroleumprodukter så hanteras flytande biobränslen på depån som RME 
(rapsmetylester) och HVO (hydrerad vegetabilisk olja). Även andra bio och 
avfallsbaserade oljor planeras att hanteras framöver. 
 
Egenskaperna hos petroleumprodukterna bensin, gasolja samt de förnybara produkterna 
och råvarorna RME, HVO och biobaserade oljor beskrivs nedan. 
 
Bensin (B95, Evolution bensin, Isomerat och Alkylat) 
Bensin har en flampunkt på <23ºC och är mycket brandfarlig. Ånga från bensin kan 
tillsammans med luft bilda en explosiv blandning. Behållare ska därför kylas med vatten 
vid risk för uppvärmning. Produktspill kan förväntas ge betydande vätskespridning och 
risk för pölbrand. Pölbränder av bensin ger betydande strålningseffekter. Ångorna är 
tyngre än luft och man kan därför räkna med stor spridning längs marken.  
Bensin kan efter långvarig upprepad kontakt skada det perifera nervsystemet. Bensin 
innehåller även bensen som kan orsaka blodcancer, leukemi. 
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Produkterna har låg vattenlöslighet. Mindre spill avdunstar från jord och vattenytor. I 
atmosfären sker en fotokemisk nedbrytning av produkten. Avdunstningen är det 
snabbaste och bästa elimineringsprocessen av produkten i vattenyta, sediment och 
mark. Processeffekten är temperaturberoende. I syrefri miljö är nedbrytningen extremt 
långsam. Produkterna klassas som giftiga för vattenorganismer och kan påverka 
vattenmiljön under lång tid.  
 
 
Gasolja (E10 och Diesel)  
Produkterna har en flampunkt > 60 ºC och betraktas inte som lättantändlig. Produkterna 
kan dock avge brännbara ångor om den värms upp. Produkterna flyter på vatten och har 
låg vattenlöslighet. 
 
De avdunstar delvis vid spill på mark- och vattenytor men även efter en dag återstår 
stora mängder av utspilld mängd. Risk finns då för förorening av grundvatten. Gasoljor 
är giftiga för vattenorganismer och kan missfärga fisk och skaldjur. Produkterna är 
svårnedbrytbara men har för däggdjur ingen akut toxisk effekt. Vid inandning av ångor 
kan dessa dock ge upphov till kemisk lunginflammation. 
Vid förbränning kan giftiga gaser bildas beroende på förbränningsbetingelserna. 
Förbränning kan generera koldioxid, koloxid, aldehyder och ketoner. 
 
Hydrogenated Vegetable Oils (HVO) 
HVO är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas i diesel eller ersätta diesel 
i dieselmotorer. Produkten skapas bland annat av slaktavfall och tallolja. Produktionen 
sker genom hydrering (hydrokracking) på fetterna m h a vätgas och katalysator. 
Densiteten hos HVO är 0,77-0,79 g/cm3 (vid 15ºC). Produkten är lätt biologisk 
nedbrytbar och bedöms inte innehålla toxiska ämnen. Produkten kan vara skadlig om 
den kommer ner i luftvägarna; kan orsaka kemisk lunginflammation. 
 
HVO har en flampunkt >61ºC och är därmed ej kategoriserad som brandfarlig vätska 
enligt CLP-förordningen. Produkten är inte heller klassificerad som miljöfarlig. CLP-
förordningen avser med brandfarlig vätska en vätska vars flampunkt inte överstiger  
60ºC. 
 
HVO omfattas emellertid av krav på tillstånd enligt den svenska lagstiftning för 
brandfarliga och explosiva varor. I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 
2013:3) definieras brandfarliga vätskor som vätskor med flampunkt som inte överstiger 
100ºC. 
 
För alternativa bränslen anges i Sevesoförordningen (SFS 2015:236) att dessa ska ses 
som farliga ämnen om de har samma användningsändamål och liknande egenskaper 
som petroleumprodukterna, vilket då omfattar HVO. 
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Rapsmetylester (RME) 
Rapsmetylester är en produkt som ingår i produktgruppen FAME (fettsyrametylestrar). 
RME är olöslig i vatten, men löslig i organiska lösningsmedel. Vid lagring och 
hantering av RME iakttas därför samma försiktighet som för petroleumprodukter och 
samma krav ställs på cisterner och övrig utrustning. Produktens flampunkt ligger över 
101ºC och räknas därmed inte som brandfarlig vara. 
 
RME är ej klassificerad som miljö- eller hälsofarlig och omfattas inte av 
Sevesolagstiftningen. Den är lätt biologiskt nedbrytbar och förväntas inte 
bioackumulera.  
 
Biobaserade oljor (skogsråvaror, utsmält fett av animalisk biprodukt och 
vegetabiliska oljor) 
Informationen nedan om egenskaper samt uppträdande vid ett utsläpp hos den typen av 
biobaserade oljor som avses hanteras vid Preems depå framöver är sammanfattad från 
Farobedömning av Preems bioråvaror vid depå, Tyréns AB, 2020: 

Vattenlösligheten hos oljorna är mycket låg. Animaliskt fett är enligt säkerhetsdatablad 
olösligt i vatten. På grund av oljornas förhållandevis höga densitet, låga vattenlöslighet 
och höga adsorption är rörligheten i jord sannolikt låg, vilket i sin tur bedöms medföra 
att risken för att ämnena ska förorena grundvatten är liten. Vissa oljor varmhålls vid 
lagring, t.ex. råtalldiesel (40°C) och animaliskt fett (60°C). Initialt är ett utsläpp av varm 
olja rörligare, men rörligheten avtar successivt när oljan svalnar i omgivningens 
temperatur. 

De flesta oljorna anses vara biologiskt lättnedbrytbara och bedöms inte vara 
bioackumulerande. Utförda studier är dock huvudsakligen gjorda i vatten. 
Nedbrytbarheten i mark bör emellertid vara ännu högre då såväl tillgången till syre som 
mikroorganismer är större. Oljorna är inte klassificerade som farliga för vattenlevande 
organismer. De innehåller inga ämnen som klassificeras som PBT-ämnen (persistenta, 
bioackumulerande, toxiska) eller vPvB- ämnen (mycket persistenta, mycket 
bioackumulerande). 

Trots låg toxicitet för vattenlevande organismer kan oljorna ha negativ påverkan på 
vattenlevande djur såsom fisk och fågel på grund av de fysikaliska egenskaperna. Ett 
utsläpp kan lägga sig som en film på vattenytan, vilket reducerar vattnets syresättning, 
och transporteras långt med vindar och strömmar. Olja kan också, liksom 
petroleumbaserade oljor, klibba samman fåglars fjäderskrud vilket gör att fjädrarnas 
vattenavstötande egenskaper minskar. Oljefilm som täcker marklevande växter och djur 
kan påverka andningsförmågan hos dessa. 

Oljorna har flampunkt över 110°C och klassificeras som icke brandfarliga. Vid 
förbränning bildas koldioxid. Det finns även risk för bildandet av toxiska gaser (NOx, 
SOx och COx). De biobaserade oljorna omfattas inte av Sevesolagstiftningen.   
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Pyrolysolja 
Pyrolysoljor kan ha varierande ursprung men det som i första läget kan vara aktuellt 
för hantering på Helsingborgs depån är pyrolysolja från plastavfall. Egenskaperna för 
dessa oljor är liknande det som anges under rubriken Bensin ovan. 
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4.1 Riskutredning och riskbedömning 

Preem har under 2020 sett över riskanalysen samt reviderat den riskutredning som är 
framtagen i samarbete med Midroc Project Management sedan tidigare. Detta har utförts 
inför uppdatering av säkerhetsrapporten och upprättande av ansökan av nytt miljötillstånd.  
 
De bio eller avfallsbaserade oljorna som hanteras och planeras att hanteras på depån i 
Helsingborg klassas inte som farliga och omfattas inte av Sevesolagstiftningen med 
följande undantag:  
HVO som har liknande risker som diesel.  
Pyrolysolja från plastavfall har liknande risker som bensin. Hanteringen av dessa oljor 
bedöms inte påverka risken för allvarliga kemikalieolyckor vid depån. Skadehändelser som 
har identifierats, som beskrivs nedan, är de samma som tidigare. Vid övergång till 
hantering av en allt större andel biobaserade oljor kommer dock risken för allvarliga 
kemikalieolyckor på sikt succesivt att minska.  
 
Riskutredningen grundar sig på en grovanalys. Preems medarbetare har varit mycket 
delaktiga i utredningen. Arbetet baserar sig på allmänt vedertagen metodik för riskanalys 
och riskbedömning samt på nedanstående instruktioner från Preem. 

• Säkerhetsledningssystem, depågemensam instruktion 
• Riskhantering från koncernmanualen 
• Riskhantering, depågemensam instruktion 

 
Vid riskbedömning i grovanalysen har instruktionen Riskhantering följts i vilken det finns 
en matris för bedömning av sannolikhet och konsekvens. Matrisen återges i figur 4.1:1.  
 
Bedömning av konsekvenser för människa avser inverkan på intern och extern personal på 
plats på depån, utryckande räddningstjänst m.fl. Kriterierna för anläggning resp. varumärke 
i Preems koncernmatris utelämnades av analysgruppen då vi bedömde att dessa 
konsekvenser indirekt fångas upp av övriga. 
 
Riskmatrisen är indelad i rött, gult och grönt, vilket representerar företagets syn på hur all-
varliga riskerna är och behovet av riskminskande åtgärder. Betydelse av färgerna: 

Nivå Beskrivning  
Röd Hög risk. Person- eller miljörelaterad risk i det röda området är ej tolerabel. Snabba och vid 

behov långtgående åtgärder är motiverade i syfte att minska risken. Om det höga riskvärdet 
kommer enbart från något av de övriga konsekvensområdena skall man göra en ”kostnads-/nytta 
analys”. Om denna visar på orimligt höga kostnader för riskreducerande åtgärder så får risken 
accepteras utan att dessa genomförs.  

Gul Medium risk. Risken är betydande men kan tolereras. Åtgärder vidtas om riskminskningen står i 
rimlig proportion till kostnad/komplexitet.  

Grön Låg risk. Risken är tolerabel. Inga ytterligare åtgärder är nödvändiga såvida de inte kan införas 
enkelt och till en låg kostnad. 
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Figur 4.1:1 Riskmatris för Preem AB (Källa: koncerninstruktion KM Riskhantering) 
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I arbetet med riskutredningen har ingått en granskning av tidigare olyckor och tillbud med 
samma ämnen och processer inom Preem resp. inom branschen. Detta beskrivs nedan i 
avsnitt 4.4 Tidigare olyckor och tillbud. Erfarenheter från inträffade olyckor och tillbud har 
beaktats vid bedömningarna. Vidare har dominoeffekter och yttre påverkan beskrivits i 
riskutredningen, se avsnitt 4.5 Dominoeffekter och yttre påverkan. 

4.2 Urval och beskrivning av scenarier 

Utifrån resultatet från grovanalysen har scenarier/typhändelser identifierats som enligt 
analysgruppens bedömning skulle kunna utvecklas till allvarliga kemikalieolyckor. Lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor definierar en allvarlig kemikalieolycka som en: 
 

Olycka med ett eller flera farliga ämnen inblandade, t.ex. utsläpp, brand eller 
explosion, som orsakas av okontrollerade händelseförlopp i samband med 
driften vid en verksamhet som omfattas av denna lag, och som medför omedel-
bar eller fördröjd allvarlig fara för människors hälsa eller miljön, inom eller 
utanför verksamheten.   

 
Det medför att en möjlig kemikalieolycka bedöms som allvarlig av Preem om den får 
konsekvensklass 4 eller 5 i Preems riskmatris avseende människa, miljö eller ekonomi. 
Scenarierna har valts ut för att sammantaget och övergripande beskriva verksamhetens 
olika inneboende risker för allvarliga kemikalieolyckor. De har även valts ut för att skildra 
olika orsaker kopplade till drift, yttre påverkan och/eller naturliga orsaker. I scenarierna 
beskrivs ett spektrum av möjliga konsekvenser som kan inträffa till följd av skadehändel-
serna.  
 
Exempel på möjliga händelseförlopp beskrivs tillsammans med identifierade orsaker samt 
redovisning av säkerhetssystem, utrustning, rutiner och andra förebyggande åtgärder som 
tillämpas för att hantera förekommande risker. Flertalet av scenarierna skulle kunna 
inträffa på flera platser inom depån. Konsekvenser och åtgärder blir snarlika eller desamma 
och därför har scenariot inte angetts platsspecifika i rapporten. Beskrivningarna av 
scenarierna, identifierade skadehändelser, bedömning av konsekvenser och uppgifter om 
barriärer (tekniska resp. icke-tekniska åtgärder) har hämtats från riskutredningen och dess 
riskanalys samt från övriga erfarenheter inom Preem.  
I tabellerna till respektive scenario finns en mer fyllig lista över olika orsaker och barriärer 
än vad som anges i den beskrivande texten för varje scenario.  
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För varje scenario visas hur sannolikhet och konsekvens har bedömts avseende människa, 
miljö och ekonomi enligt följande exempel:  
 
Scenario/skadehändelse 
Risksiffrorna som visas gäller de mer allvarliga 
utfallen i respektive typfall/scenario 

Människa Miljö Ekonomi 
K S R K S R K S R 
         

 
Förebyggande åtgärder som tas upp i scenariobeskrivningarna finns i många fall även 
angivna i bilaga 1.1, till del 1: Säkerhetsledningssystem och i säkerhetsrapportens del. 3 
Beskrivning av anläggningen. Skadebegränsande åtgärder och nödlägesberedskap finns 
även redovisade i säkerhetsrapportens del 5 Skyddsåtgärder och insatser för att begränsa 
följderna av en allvarlig kemikalieolycka. Tekniska parametrar och utrustning som 
används för att garantera anläggningens säkerhet omnämns i scenariobeskrivningarna samt 
i säkerhetsrapportens del 3 och 5.  
 
I riskutredningen som togs fram 2016, och som kompletterats och reviderats senast 2020, 
finns ett antal förslag på åtgärder för att förebygga och /eller hantera olyckor som kan 
uppstå. Preem har arbetat med dessa åtgärdsförslag, vilket ingår i Preems kontinuerliga 
förbättringsarbete. Flertalet av åtgärderna är genomförda eller färdigutredda. De som ännu 
inte är klara finns med i handlingsplan för åtgärdsförslagen och har registrerats i Preems 
avvikelsehanteringssystem Synergi, för att ha en bra uppföljning.  
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4.3 Scenarier 

4.3.1 Mycket stort utsläpp >100 m3 från cistern eller ledning klass 3 vara 

Mycket stort utsläpp >100 m3 av klass 3-produkt från 
cistern eller ledning (riskexemplen gäller för de 
allvarligare händelserna i denna kategori) 

Människa Miljö Ekonomi 
K S R K S R K S R 
2 1  4 1  3 1  

 
Nedan summeras exempel på möjliga orsaker, barriärer (både förebyggande och avhjälpande). 

 Spill och läckage klass 3 
Orsaker  Barriärer  
Läckageorsaker 
Korrosion, materialdegradering,  
materialutmattning 
erosion, felaktigt materialval, 
Bristfälliga sammanfogningar 
(svetsar),  
Felaktigt handhavande av 
driftpersonal vid drifttagande eller 
avställning av utrustning, tex öppna 
dräneringar 
Felaktigt handhavande av 
underhållspersonal tex vid 
montering av flänspackningar, byte 
pumptätningar osv.  
Felfungerande instrumentfunktioner 
Överfyllning av cisterner 
Havererade pump tätningar 
Yttre påverkan t.ex. sabotage eller 
stöld 
Sammantaget kan ovanstående 
exempelvis ge något av följande 
följdverkningar 
Ledningar/slangar: Hål/sprickor på 
ledning/slang eller 
lednings/slangbrott 
Tankar: Hål /sprickor eller brott 
/haveri i mantel/rand/bottenplåt  
Oupptäckta långvarigt läckage 
 

Tekniska (funktionella och fysiska) 
Rätt design på utrustning (material, temp och tryck) 
Rätt instrumentbaserade säkerhetssystem 
Rätt packningsmaterial och flänsåtdragning  
Rätt tätningssystem på pumpar  
Säkerhetsventiler finns på samtliga distributionsledningar 
Spillskydd / invallningssarger på läckagekänsliga platser såsom pumpar, ventiler 
m.m. 
Hårdgjorda tankinvallningar som rymmer 15-minuters inpumpning med max 
tillåten kapacitet. Invallningskapaciteten varierar därför mellan 300 m3 upp till 
1100 m3 
Nivåövervakningssystem och larmfunktioner för hög och höghög-nivå. 
Högnivålarmet är inställt på en nivå som motsvarar att det skall finnas minst 
utrymme för 15 minuters fyllning med max tillåten kapacitet. 
Optiskt och akustiskt larm vid aktivering. Nivån i den aktuella cisternen 
kontrolleras kontinuerligt på dator på kontoret med hjälp av det automatiska 
nivåmätningssystemet. 
Oberoende mekaniskt högnivålarm (ovanför radarns höghög) anslutet till 
driftkontor. 
Fjärrstyrda ventiler 
Oljeavskiljare på ca 7m3 resp. 10 m3 anslutna till hamnens OFA-system  
Nödstopp vid pumpplattor och för fartyg 
Hamnen har länsor vid hamninlopp kontinuerligt tillgängliga för att läggas ut vid 
spill 
 
Icke-tekniska (organisatoriska och operativa) 
Verksamhetshandbok med instruktioner för drift och underhåll. 
Förebyggande underhåll  
Normenlig besiktning av cisterner (6 eller 12 år) och rörledningar (6 år) 
Underhållssystem 
Arbetstillstånd inkl. riskbedömning 
Daglig rondering och kontrollrutiner 
Utbildning av personal, egen och entreprenörer 
Instruktioner vid lossning från fartyg 
Säkerhetsvakt, lossningsledare (i kontrollrum) och ledningsvakt vid 
fartygslossningar 
Kommunikation via radio under hela lossningsförloppet. 
Landpersonal (lossningsledare, säkerhets- eller ledningsvakt) kan nödstoppa 
båtlossningen via kommunikationsradio eller verbalt till besättning ombord. 
Lossningsinstruktioner 
Två personer alltid på plats vid överpumpning mellan cisterner. 

Page 298 of 372



 
  Varuförsörjning Depå Helsingborg    Författare: Maria Ljungberg  

Senast uppdaterad av: Bo Karlsson  

 4. Identifiering och analys av olycksrisker samt 
förebyggande åtgärder  

Granskad: Jonas Nerme  
Godkänt av: Jonas Nerme  

      Datum: 2020-10-19  Sida: 7 (39) 
 

Nivåmätning med jämförelse med flödesmätning sker varje vardag. 
Räddningstjänst larmas 
Absorberingsmedel 
Personal kallas till platsen för att åtgärda läckan. 
Saneringsföretag (tillkallas vid läckage) som tar upp fri produkt med sugbil. 
Därefter vidtar sanering av mark och grundvatten genom ”pump and treat” och/eller 
bortschaktning av förorenad jord. 

Exempel på scenario – Mycket stort utsläpp (>100 m3) av diesel eller annan 
klass 3 vara 
Ett större utsläpp skulle kunna ske på flera olika ställen inom anläggningen.  
Vid fyllning av cistern från fartyg eller pumpning mellan cisterner inom depån finns 
möjlighet att cisternen överfylls så att vätska rinner ut i den hårdgjorda invallningen.  
I internationella riskrapporter framgår att överfyllning av tankar är den enskilt största 
orsaken till stora läckage från tankar och antas ligga i spannet 20-30 % av alla fall. Då 
statistiken bygger på händelser under många år så kan man anta att dagens utrustningar 
(tex bättre nivåvisningar, separat larm och tydligare rutiner) påtagligt sänkt dessa risker. 
Alla fartygslossningar och interna pumpningar övervakas kontinuerligt och möjligheten till 
upptäckt av överfyllningen är god tex tack vare befintliga nivåmätningssystem och 
oberoende larm.   
Läckage från cistern kan bli relativt stort innan åtgärd kan ske. Förebyggande arbete är 
cisternrevision där botten och mantel kontrolleras. Vid läckage från mantel  fångas detta 
utsläpp upp av invallning. 
För vissa av de biobaserade produkter som hanteras, och eventuellt kommande produkter,   
så finns det lite andra korrosionsmekanismer som kan vara aktuella. För varje av dessa 
produkter så sker en detaljerad analys av möjliga korrosionsförlopp och utifrån detta så 
placeras de i tankar som redan har rätt typ av korrosionsskydd eller så kommer aktuella 
tankar att byggas om före produkterna tillåts komma in på depån. 
 Om det är läckage från ventiler, flänsar, ledningssystem eller pumpar så är det generellt 
lättare att blocka in dessa med avstängningsventiler och därigenom stoppa läckaget. 
Orsakerna till läckor på dessa utrustningar kan tex vara felaktiga packningar, korrosion, 
felaktigt handhavande av utrustning (tex kvarglömd öppen dräneringsventil). Det finns ett 
flertal barriärer som skyddar mot läckor från dessa utrustningar så därför är bedömningen 
att storskaliga läckor har låg sannolikhet. 
Volymerna i invallningarna för klass 3 tankar är baserade på att det skall klara minst 15 
minuters inpumpning med max tillåten kapacitet. Inpumpningsflödena ligger mellan 800 
m3/h till 1200 m3/h. Invallningarna är indelade så att det för vissa tankar enbart är en tank 
inom invallningen och upp till att det är 3 tankar (en större och en eller två mindre tankar) 
som delar på samma invallning. Utöver detta så är alla invallningarna utom en kopplade på 
så sätt att om någon av de ”separat invallningarna” överfylls så flödar väskan över till en 
eller flera närliggande invallningar. Volymen i dessa invallningen varierar därför från 300 
m3 upp till 1100 m3 tillgänglig volym innan vätskan rinner över till omgivande 
markområden. 
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Antaganden och beräkningar 
Sannolikheten för mycket stort utsläpp inom Preems depå har bedömts till mycket låg, 1 
(att detta sker < 1 gång på 1000 år). Om det är ett större läckage så är det troligt att det 
upptäckts relativt tidigt med hjälp av nivåinstrument i tankarna eller via rondering inom 
området. På dagtid finns Preempersonal på plats och på nätter och helger så finns 
ronderande vakter från vaktbolag. Vid upptäckt så larmas räddningstjänsten som kan vara 
på plats 15 minuter efter larm och invallnings- och saneringsarbete påbörjas på mark och 
vatten. Vid behov kommer länsa vid hamninloppet att läggs ut och dagvattenbrunnar täcks 
med tättingar. Saneringsfirma tillkallas. 

Möjliga konsekvenser 
Människa, risk för inandning av giftiga ångor. 
Miljö, förorening av mark, grundvatten och vattenrecipient. Biobaserade oljor  bedöms 
inte ge långvariga skador på miljön. Omfattande sanering. Vid spridning till 
hamnbassängen kan fåglar som befinner sig i bassängen eller landar där skadas. Sprids 
utsläppet utanför bassängen kan stränder och värdefulla naturområden skadas. Inom 
Helsingborgs Hamn finns inga friluftsområden eller skyddade naturmiljövärden. I Öresund 
och längs med kusten finns dock ett antal skyddade områden.   
Vid mycket stora läckor som sker med ett snabbt förlopp som tex rämnad tank med stor 
volym i tanken kan man inte utesluta att den utläckta produkten kan hamna i 
hamnbassängen. Om inte länsor hinner dras ut för att begränsa spridningen så kan det vid 
ogynnsamma vindar och strömförhållande även sprida sig i Öresund över till den danska 
sidan. Detta får betraktas som ett mycket osannolikt scenario men skall enl myndigheter 
redovisas så information mellan Sverige och Danmark kan utväxlas om möjliga hot. 
Ekonomi, skadad utrustning, produktförlust. Saneringskostnader. 
Samhällspåverkan, risk för skada på djur- och naturliv, rekreationsområden. Utryckning 
samt utrustning, räddningstjänst.  
 
Som underlag för bedömningen att större läckage från tankar är ovanliga så kan befintliga 
internationella statiska rapporter användas. Tex kan statistiken från OGP (International 
association of oil and gas producers) användas. Den visar att det kan beräknas ske i 
storleksordningen en gång per 1000 år. I rapporten finns även kommentarer till föreslagna 
värden där det framgår att det sannolikt är konservativa värden som anges. Skälen är bland 
annat händelserna har låg frekvens och statistiken bygger därför på ett antal decennier. Det 
innebär att många händelser ligger många år bakåt i tiden och att tankdesign, regelverk och 
drift och underhållsrutiner hela tiden utvecklas vilket sannolikt leder till säkrare 
driftförhållande och därigenom färre stora läckage.  
Det nämns att man kan förvänta sig variationer i frekvensen med minst faktor 10 så det 
finns fog för att anta att svenska tankar borde kunna ligga i spannet en gång per 5000 - 
10 000 år eller bättre. Som notering kan även nämnas att i Preems riskmatris så är den 
lägsta sannolikhetssiffran (1) lägre än en gång per 1000 år så det kommer inte att kunna 
visas om det tex är en gång på 1001 år eller 10 000 år som avses i dessa bedömningar.  

Page 300 of 372



 
  Varuförsörjning Depå Helsingborg    Författare: Maria Ljungberg  

Senast uppdaterad av: Bo Karlsson  

 4. Identifiering och analys av olycksrisker samt 
förebyggande åtgärder  

Granskad: Jonas Nerme  
Godkänt av: Jonas Nerme  

      Datum: 2020-10-19  Sida: 9 (39) 
 

 

 
   Figur 4.3.1:1 Utdrag från OGP (International association of oil and gas producers) 
statistikrapport 434-3, Mars 2010, Storage incident frequencies. 
 
 
 

4.3.2 Brand (pöl eller jetbrand) på cisternområden  

Brand (pöl eller jetbrand) på cisternområden 
(riskexemplen gäller för de allvarligare händelserna i 
denna kategori)   

Människa Miljö Ekonomi 
K S R K S  K S R 
4 1  3 1  3 1  

 
Nedan summeras exempel på möjliga orsaker, barriärer (både förebyggande och 
avhjälpande) 

Spill och läckage samt brand 
Orsaker  Barriärer  
Läckageorsaker 
Korrosion, materialdegradering,  
materialutmattning 
erosion, felaktigt materialval, 
Bristfälliga sammanfogningar (svetsar),  
Felaktigt handhavande av driftpersonal 
vid drifttagande eller avställning av 
utrustning, tex öppna dräneringar 
Felaktigt handhavande av 
underhållspersonal tex vid montering 
av flänspackningar, byte pumptätningar 
osv.  
Felfungerande instrumentfunktioner 
Överfyllning av cisterner 
Havererade pump tätningar 
Yttre påverkan t.ex. sabotage eller stöld 
Sammantaget kan ovanstående 
exempelvis ge något av följande 
följdverkningar 
Ledningar/slangar: Hål/sprickor på 
ledning/slang eller lednings/slangbrott 
 
 

Tekniska (funktionella och fysiska) 
Rätt design på utrustning (material, temp och tryck) 
Rätt instrumentbaserade säkerhetssystem 
Rätt packningsmaterial och flänsåtdragning  
Rätt tätningssystem på pumpar  
Säkerhetsventiler finns på samtliga distributionsledningar 
Spillskydd / invallningssarger på läckagekänsliga platser såsom pumpar, 
ventiler m.m. 
Hårdgjorda tankinvallningar klass 3 som rymmer 15-minuters inpumpning 
med max tillåten kapacitet. Invallningskapaciteten varierar därför mellan 
300 m3 upp till 1100 m3. Ytan på respektive invallning max 600 m2 för att 
begränsa en eventuell brandpöls yta  
Nivåövervakningssystem och larmfunktioner för hög och höghög-nivå.  
Högnivålarmet är inställt på en nivå som motsvarar att det skall finnas 
minst utrymme för 15 minuters fyllning med max tillåten kapacitet. 
Optiskt och akustiskt larm vid aktivering. Nivån i den aktuella cisternen 
kontrolleras kontinuerligt på dator på kontoret med hjälp av det 
automatiska nivåmätningssystem. 
Oberoende mekaniskt högnivålarm (ovanför radarns höghög) anslutet till 
driftkontor. 
Fjärrstyrda ventiler 
Oljeavskiljare på ca 7m3 resp. 10 m3 anslutna till hamnens OFA-system  
Nödstopp vid pumpplattor och för fartyg 
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Tankar: Hål /sprickor eller brott /haveri 
i mantel/rand/bottenplåt  
Oupptäckta långvarigt läckage 
Antändningsskällor 
Heta arbeten (tex svetsning, slipning) 
Användning av olika icke Ex klassade 
elutrustningar (tex borrmaskiner, 
mätinstrument m.fl.) 
Motorfordon 
Statisk elektricitet 
Varmgång eller gnistbildning i 
mekanisk utrustning (tex elmotorer, 
pumpar m.fl.) 
Naturliga orsaker som åsknedslag 
Mänskliga handlingar (medvetna eller 
omedvetna) tex rökning, sabotage 
 
 

Hamnen har länsor vid hamninlopp kontinuerligt tillgängliga för att läggas 
ut vid spill 
EX-klassade områden 
Tempvakter med förregling på ett antal pumpar  
Handbrandsläckare och brandpostsystem. 
Brandgator mellan depåområden 
Skumpåföring via fasta rörsystem på samtliga tankar över 50 m3 utom en 
RME tank. Branddetektorer i pumphus 
Kylsprinklers på tak för alla klass 1 cisterner över 50 m3 samt på två även 
kylning av mantel.  
Invallning av alla klass 1 tankar som klarar 100 % av enskild tanks volym 
och vid gemensam invallning 100% samt 10 av övriga tankars volym.  
Stationär gasvarnare inom invallning på klass 1 tankar 
Gasvarnare i pumphus för klass 1 varor som är kopplade till 
depåberedskap och vaktbolag 
Icke-tekniska (organisatoriska och operativa) 
Verksamhetshandbok med instruktioner för drift och underhåll. 
Förebyggande underhåll  
Normenlig besiktning av cisterner (6 eller 12 år) och rörledningar (6 år) 
Underhållssystem 
Arbetstillstånd inkl. riskbedömning 
Daglig rondering och kontrollrutiner 
Utbildning av personal, egen och entreprenörer, för både drift och 
underhållsrutiner samt brandutbildningar 
Instruktioner vid lossning från fartyg 
Säkerhetsvakt, lossningsledare (i kontrollrum) och ledningsvakt vid 
fartygslossningar 
Kommunikation via radio under hela lossningsförloppet. 
Landpersonal (lossningsledare, säkerhets- eller ledningsvakt) kan 
nödstoppa båtlossningen via kommunikationsradio eller verbalt till 
besättning ombord. 
Lossningsinstruktioner 
Två personer alltid på plats vid överpumpning mellan cisterner. 
Nivåmätning med jämförelse med flödesmätning sker varje vardag. 
Räddningstjänstens insats och utrustning används vid larm 
Intern plan för räddningsinsatser 
Insatsplan (räddningstjänsten) 
Absorberingsmedel 
Personal kallas till platsen för att åtgärda läckan. 
Saneringsföretag (tillkallas vid läckage) som tar upp fri produkt med sug-
bil. Därefter vidtar sanering av mark och grundvatten genom ”pump and 
treat” och/eller bortschaktning av förorenad jord. 
Släck- och kylvattenutredning är utförd 

 
 

Exempel  på scenario – Pölbrand eller jetbrand inom cisternområde 
För att en brand skall kunna uppstå i de produkter som hanteras inom depån behöver först 
ett läckage eller spill uppstå. Orsakerna till detta kan vara ett flertal som exempelvis 
korrosion, felaktig hantering, överfyllning av cistern och läckande pumptätningar.  
De produkter som hanteras inom depåområdet håller relativt låga temperaturer (<50 grader 
C) och pumpas med relativt låga tryck (<10 bar). Detta ger att risken för att produkterna 
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skall självantända eller att jetbränder skall uppstå är låg och det är i huvudsak pölbränder 
som kan förväntas inträffa. Om en jetbrand trotts detta skulle uppstå så är prioriteringen att 
i första hand stoppa utflödet och kyla närliggande utrustning om det anses behövas.  
Ett specialfall av självantändning kan gälla för några typer av de biobaserade produkterna. 
Om dessa produkter kommer i kontakt med annat brännbart material som tex trasor eller 
indränkt isolering kan det under ogynnsamma förhållanden uppstå en mindre brand. För 
dessa produkter finns särskilda rutiner för att hantera dessa risker. 
För att antända ett utsläpp av klass 3 vara krävs oftast en relativt kraftig tänkkälla som tex 
slagg från svetsning eller liknande. För klass 1 varor kan tex statisk elektricitet, icke 
klassad elutrustning eller varmgång i mekanisk utrustning vara tillräckligt.   
Den första åtgärden vid alla brandincidenter är att försöka minska tillförseln av bränsle och 
beroende på vad som läcker så kan det tex ske via fjärrstyrda ventiler och nödstopp eller 
stängning av manuella ventiler om det kan ske från säker plats. 
Pölbränder är oftast begränsade i utsträckning och mängd men det kan variera beroende på 
läckagekälla och plats. Om man lyckas stoppa tillförseln av brännbara vätskor så är det vid 
mindre och måttliga spill ganska kort tid tills allt brunnit ut (brinnhastighet för tex bensin 
är ca 0,5 cm / min).  
Vid mindre pölar så kan det vara möjligt att släcka branden med handbrandsläckare. Om 
det är en större yta krävs oftast en skuminsats. Om det finns kritisk utrustning inom 
pölbrandens utsträckning eller i dess närhet kan det finnas behov för kylning av denna 
utrustning med vatten för att undvika eskalering av incidenten. Inom depåområdet finns ett 
flertal handbrandsläckare utplacerade och personalen (drift och 
underhållspersonal/entreprenörer) är utbildade på att hantera dessa för att kunna bekämpa 
mindre bränder. Om kylbehov bedöms finnas finns fasta brandposter inom området och 
slangar att utnyttja.  
Om pölbranden skulle uppstå i någon av klass 1 invallningarna så finns här också fasta 
kylvattensystem på tak och på några tankar även på mantel. Detta kan nyttjas som en 
delmängd av det kylvatten som kan behövas vid en omfattande pölbrand i invallningen 
men behöver kompletteras med mobil kylning och släckinsatser med skum.  
Vid brand kommer kommunal räddningstjänst att larmas ut och kan inom relativt kort tid 
vara på plats och  bekämpa branden.  
De materiella skadorna vid pölbränder är oftast relativt begränsade. Vanligen brukar mer 
känslig utrustning som tex el och instrumentkablar och annan känsligare utrustning 
drabbas men vid större bränder kan även skador på annan utrustning som tex ledningar, 
pumpar mm inte uteslutas. Innan utrustning på nytt kan tas i drift efter en brand utförs 
kontroller och besiktningar för att säkerställa om utrustningen kräver åtgärder före den på 
nytt kan driftsättas. 
 För människa som befinner sig i direkt närhet av branden kan risk för påverkan av 
värmestrålning och brandrök finnas. Vanligen är brandförloppen inte explosionsartade så 
det finns oftast goda möjligheter att ta sig till säker plats och därifrån påbörja 
släckinsatserna.  
För miljön är det i huvudsak brandrök som är en konsekvens. Om släck och kylvatten 
används så behöver detta tas om hand för att inte kontaminera kringliggande områden eller 
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vatten.  
 
Erfarenheter från inträffade bränder och brandövningar inom Preems verksamhet 
(raffinaderi och depå) visar på att en begränsad pölbrand är möjlig att släcka med 
pulversläckare (P12 eller P50). Även simuleringar av värmestrålningar stödjer att det är 
möjligt att komma tillräckligt nära för att kunna utföra en insats med pulversläckare. Där 
värmestrålningen blir för kraftig får skumsläckning och ev komplettering med 
skydds/kylslang användas. 
För att människor skall kunna arbeta säkert så finns olika rekommenderade maxvärden vad 
gäller värmepåverkan. Inom Preem så används följande värden: Personal som har normala 
skyddskläder (tex heltäckande overall) bedöms kunna arbeta under kort tid vid nivåer upp 
till 4,73 kW/m2 och för personal med fullt larmställ så är värdet 6,31 kW/m2. 

 

 
Figur 4.3.2:1 Exempel på värmestrålning från pölbränder av olika storlek. 

 

Antaganden och beräkningar 
Sannolikheten för att mindre till måttliga läckage skall kunna uppstå bedöms ligga i 
spannet 10-100 år. Sannolikheten för att detta sedan skall antända bedöms som låg när det 
gäller klass 3 vara och något högre för klass 1 vara. Sammantaget bedöms den totala 
sannolikheten för betydande bränder ligga i området  < 1 gång på 1000 år. 
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Möjliga konsekvenser 
Människa, risk att skadas av värmestrålning eller giftig brandrök.  
Miljö, spridning av rökgas. Risk för spridning av släckvatten och produkt i omgivningen. 
Ekonomi, skadad utrustning, produktionsstopp.  
Samhällspåverkan, eventuell störning av rökgaser. Utryckning av räddningstjänst 

 

4.3.3 Mycket stort utsläpp >100 m3 av klass 1 produkt från cistern eller 
ledningar  

Mycket stort utsläpp >100 m3 av klass 1 produkt från 
cistern eller ledningar. (riskexemplen gäller för de 
allvarligare händelserna i denna kategori) 

Människa Miljö Ekonomi 
K S R K S R K S R 
2 1  4 1  3 1  

Nedan summeras exempel på möjliga orsaker, barriärer (både förebyggande och avhjälpande)  

 Spill och läckage klass 1 
Orsaker  Barriärer  
Läckageorsaker 
Korrosion, 
materialdegradering,  
materialutmattning 
erosion, felaktigt 
materialval, Bristfälliga 
sammanfogningar 
(svetsar),  
Felaktigt handhavande 
av driftpersonal vid 
drifttagande eller 
avställning av utrustning, 
tex öppna dräneringar 
Felaktigt handhavande 
av underhållspersonal tex 
vid montering av 
flänspackningar, byte 
pumptätningar osv.  
Felfungerande 
instrumentfunktioner 
Överfyllning av cisterner 
Havererade pump 
tätningar 
Yttre påverkan t.ex. 
sabotage eller stöld 
Sammantaget kan 
ovanstående exempelvis 
ge något av följande 
följdverkningar 
Ledningar/slangar: 
Hål/sprickor på 
ledning/slang eller 
lednings/slangbrott 
Tankar: Hål /sprickor 

Tekniska (funktionella och fysiska) 
Rätt design på utrustning (material, temp och tryck) 
Rätt instrumentbaserade säkerhetssystem 
Rätt packningsmaterial och flänsåtdragning  
Rätt tätningssystem på pumpar  
Säkerhetsventiler finns på samtliga distributionsledningar 
Spillskydd / invallningssarger på läckagekänsliga platser såsom pumpar, ventiler m.m. 
Invallning av alla klass 1 tankar som klarar 100 % av enskild tanks volym och vid gemensam 
invallning 100% samt 10 % av övriga tankars volym. 
Nivåövervakningssystem och larmfunktioner för hög och höghög-nivå.  
Högnivålarmet är inställt på en nivå som motsvarar att det skall finnas minst utrymme för 15 
minuters fyllning med max tillåten kapacitet. 
Optiskt och akustiskt larm vid aktivering. Nivån i den aktuella cisternen kontrolleras 
kontinuerligt på dator på kontoret med hjälp av det automatiska nivåmätningssystemet. 
Oberoende mekaniskt högnivålarm (ovanför radarns höghög) anslutet till driftkontor. 
Fjärrstyrda ventiler 
Alla klass 1 tankar över 50 m3 har internt flytande tak och yttre kupoltak  
Potentialutjämning mellan cisterntak och mantel. 
Jordning av cistern 
EX-klassade områden 
Stationär gasdetektor inom invallning. 
Oljeavskiljare på ca 7m3 resp. 10 m3 anslutna till hamnens OFA-system  
Nödstopp vid pumpplattor och för fartyg 
Hamnen har länsor vid hamninlopp kontinuerligt tillgängliga för att läggas ut vid spill 
 
Icke-tekniska (organisatoriska och operativa) 
Verksamhetshandbok med instruktioner för drift och underhåll. 
Förebyggande underhåll  
Normenlig besiktning av cisterner (6 eller 12 år) och rörledningar (6 år) 
Underhållssystem 
Arbetstillstånd inkl. riskbedömning 
Daglig rondering och kontrollrutiner 
Utbildning av personal, egen och entreprenörer 
Instruktioner vid lossning från fartyg 
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eller brott /haveri i 
mantel/rand/bottenplåt  
Oupptäckta långvarigt 
läckage 
 

Säkerhetsvakt, lossningsledare (i kontrollrum) och ledningsvakt vid fartygslossningar 
Kommunikation via radio under hela lossningsförloppet. 
Landpersonal (lossningsledare, säkerhets- eller ledningsvakt) kan nödstoppa båtlossningen via 
kommunikationsradio eller verbalt till besättning ombord. 
Lossningsinstruktioner 
Två personer alltid på plats vid överpumpning mellan cisterner. 
Nivåmätning med jämförelse med flödesmätning sker varje vardag. 
Räddningstjänst larmas 
Absorberingsmedel 
Personal kallas till platsen för att åtgärda läckan. 
Saneringsföretag (tillkallas vid läckage) som tar upp fri produkt med sugbil. Därefter vidtar 
sanering av mark och grundvatten genom ”pump and treat” och/eller bortschaktning av 
förorenad jord. 

 

Exempel på scenario – Mycket stort utsläpp (>100 m3) av klass 1 produkt från 
cistern eller ledning 
 
Ett större utsläpp skulle kunna ske på flera olika ställen inom anläggningen. Exempel kan 
vara läckande flänsar eller ventiler eller att ventil har glömts öppen. 
Vid fyllning av cistern från fartyg eller pumpning mellan cisterner inom depån finns 
möjlighet att cisternen överfylls så att vätska rinner ut i den hårdgjorda invallningen. Alla 
fartygslossningar och interna pumpningar övervakas kontinuerligt och möjligheten till 
upptäckt av överfyllningen är god tex tack vare befintliga nivåmätningssystem och 
oberoende larm..   
I internationella riskrapporter framgår att överfyllning av tankar är den enskilt största 
orsaken till stora läckage från tankar och antas ligga i spannet 20-30 % av alla fall. Då 
statistiken bygger på händelser under många år så kan man anta att dagens utrustningar 
(tex bättre nivåvisningar, separat larm och tydligare rutiner) påtagligt sänkt dessa risker. 
Läckage från cistern kan bli relativt stort innan åtgärd kan ske. Förebyggande arbete är 
cisternrevision där botten och mantel kontrolleras. Vid läckage från mantel  fångas detta 
utsläpp upp av invallning. 
För vissa av de biobaserade produkter som hanteras, och eventuellt kommande produkter,   
så finns det lite andra korrosionsmekanismer som kan vara aktuella. För varje av dessa 
produkter så sker en detaljerad analys av möjliga korrosionsförlopp och utifrån detta så 
placeras de i tankar som redan har rätt typ av korrosionsskydd eller så kommer aktuella 
tankar att byggas om före produkterna tillåts komma in på depån. 
 Om det är läckage från ledningssystem eller pumpar så är det generellt lättare att blocka in 
dessa med avstängningsventiler och därigenom stoppa läckaget.  Orsakerna till läckor på 
dessa utrustningar kan tex vara felaktiga packningar, korrosion, felaktigt handhavande av 
utrustning (tex kvarglömd öppen dräneringsventil). Det finns ett flertal barriärer som 
skyddar mot läckor från dessa utrustningar så därför är bedömningen att storskaliga läckor 
har låg sannolikhet. 
Volymerna i invallningarna för klass 1 tankar är baserade på att det skall klara  
100 % av volymen för enskild tank i invallning och för gemensam invallning gäller 100 % 
av största tank och 10 % av övriga tankar. 
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Antaganden och beräkningar 
Sannolikheten för ett mycket stort utsläpp inom invallning har bedömts till mycket låg, 1 
(att detta sker < 1 gång på 1000 år). Se även referenser till internationell läckagestatistik 
under pkt 4.3.1 

Om det är ett större läckage så är det troligt att det upptäckts relativt tidigt med hjälp av 
nivåinstrument i tankarna eller via rondering inom området. På dagtid finns Preempersonal 
på plats och på nätter och helger så finns ronderande vakter från vaktbolag. Vid upptäckt så 
larmas räddningstjänsten som kan vara på plats 15 minuter efter larm och invallnings- och 
saneringsarbete påbörjas på mark och vatten. Vid behov kommer länsa vid hamninloppet att 
läggs ut och dagvattenbrunnar täcks med tättingar. Saneringsfirma tillkallas.  
 
Möjliga konsekvenser 
Människa, risk för inandning av bensinångor. Lindrig skada. 
Miljö, signifikant gasläcka (giftig eller brandfarlig). Förorening av mark, grundvatten och 
vattenrecipient. Biobaserade oljor  bedöms inte ge långvariga skador på miljön. 
Omfattande sanering. Vid spridning till hamnbassängen kan fåglar som befinner sig i 
bassängen eller landar där skadas. Sprids utsläppet utanför bassängen kan stränder och 
värdefulla naturområden skadas. Inom Helsingborgs Hamn finns inga friluftsområden eller 
skyddade naturmiljövärden. I Öresund och längs med kusten finns dock ett antal skyddade 
områden.   
Vid mycket stora läckor som sker med ett snabbt förlopp som tex rämnad tank med stor 
volym i tanken kan man inte utesluta att den utläckta produkten kan hamna i 
hamnbassängen. Om inte länsor hinner dras ut för att begränsa spridningen så kan det vid 
ogynnsamma vind och strömförhållande även sprida sig i Öresund över till den danska 
sidan. Detta får betraktas som ett mycket osannolikt scenario men skall enl myndigheter 
redovisas så information mellan Sverige och Danmark kan utväxlas om möjliga hot. 
Ekonomi, saneringskostnad invallning, skadad utrustning, produktförlust.   
Samhällspåverkan, uttryckning av räddningstjänst.  
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4.3.4 Brand i cistern vid lagring av klass 1 produkt  

Brand i cistern vid lagring av klass 1 produkt 
(riskexemplen gäller för de allvarligare händelserna i 
denna kategori) 

Människa Miljö Ekonomi 
K S R K S R K S R 
4 1  4 1  4 1  

 
Nedan summeras exempel på möjliga orsaker, barriärer (både förebyggande och 
avhjälpande)  

Brand i cistern klass 1 
Orsaker  Barriärer  
Läckageorsaker 
Brister i tätning mellan flytande 
tanktak och  mantel som kan 
generera ökat gasutsläpp till 
ovansida flytande tanktak eller 
andra brister som kan ge vätska 
på flytande tanktaket eller 
innebär att tak helt eller delvis 
sjunker. 
Överfyllning av tank som kan 
innebära något av ovanstående 
Tändkällor 
Statisk elektricitet 
Åsknedslag 
Heta arbeten 
Gnistbildning från defekt eller 
sjunkande tanktak 

 
 

Tekniska (funktionella och fysiska) 
Rätt design på utrustning (material, temp och produkt) 
Rätt instrumentbaserade säkerhetssystem 
Potentialutjämning mellan cisterntak och mantel. 
Jordning av cistern 
Alla klass 1 tankar över 50 m3 har internt flytande tak och yttre kupoltak 
Invallning av alla klass 1 tankar som klarar 100 % av enskild tanks 
volym och vid gemensam invallning 100% samt 10 av övriga tankars 
volym.  
Nivåövervakningssystem och larmfunktioner för hög och höghög-nivå. 
Högnivålarmet är inställt på en nivå som motsvarar att det skall finnas 
minst utrymme för 15 minuters fyllning med max tillåten kapacitet. 
 Optiskt och akustiskt larm vid aktivering. Nivån i den aktuella cisternen 
kontrolleras kontinuerligt på dator på kontoret med hjälp av det 
automatiska nivåmätningssystemet. 
Oberoende mekaniskt högnivålarm (ovanför radarns höghög) anslutet till 
driftkontor. 
Nödstopp vid pumpplattor och för fartyg 
EX-klassade områden 
Handbrandsläckare och brandpostsystem. 
Brandgator mellan depåområden 
Skumpåföring via fasta rörsystem 
Kylsprinklers på tak för alla klass 1 cisterner över 50 m3 samt på två 
även kylning av mantel.  
Stationär gasvarnare inom invallning på klass 1 tankar 
 
Icke-tekniska (organisatoriska och operativa) 
Verksamhetshandbok med instruktioner för drift och underhåll. 
Förebyggande underhåll  
Normenlig besiktning av cisterner (6 eller 12 år) och rörledningar (6 år) 
Underhållssystem 
Arbetstillstånd inkl. riskbedömning 
Daglig rondering och kontrollrutiner 
Regelbunden emissionskontroll 
Utbildning av personal, egen och entreprenörer, för både drift och 
underhållsrutiner samt brandutbildningar 
Instruktioner vid lossning från fartyg 
Säkerhetsvakt, lossningsledare (i kontrollrum) och ledningsvakt vid 
fartygslossningar 
Kommunikation via radio under hela lossningsförloppet. 
Landpersonal (lossningsledare, säkerhets- eller ledningsvakt) kan 
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nödstoppa båtlossningen via kommunikationsradio eller verbalt till 
besättning ombord. 
Lossningsinstruktioner 
Två personer alltid på plats vid överpumpning mellan cisterner. 
Nivåmätning med jämförelse med flödesmätning sker varje vardag. 
Räddningstjänstens personal och utrustning. De gör en första släckinsats 
om det inte bedöms verkningslöst. I övrigt är deras huvuduppgift 
kylning.  
Släckinsats av SMC 
Intern plan för räddningsinsatser 
Insatsplan (räddningstjänsten). 
Släck- och kylvattenutredning är utförd 

 

Exempel på scenario – Brand i klass 1 cistern 
Alla tankar som hanterar klass 1 vara har ett inre flytande tanktak samt yttre kupoltak. 
Det finns också tätningar mellan det flytande tanktaket och tankmantel som skall 
säkerställa att det inte avdunstar lätta kolväten till mellanutrymmet och därefter till 
omgivande atmosfär. Vid en väl fungerande taktätning så är det inga mätbara halter 
brännbar gas  (LEL >5 %) i utrymmet mellan flytande taket och kupoltaket.   
För att en brand skall kunna uppstå i tanken är det troligaste scenariot att tanktätningen 
måste haverera helt eller delvis, defekter i takplåten så vätska kan läcka upp på flytande 
tanktaket eller att taket kantrar eller sjunker.  
I de lägena så kommer det att gasa av lättare kolväten och skapa en möjligt brännbar 
atmosfär i mellanutrymmet.  
För att den brännbara gasvolymen skall uppstå så måste gaskoncentrationen ligga inom det 
brännbara området. För bensin är detta område ca 1vol % (LEL) och 8 % (UEL). Det kan 
tex betyda att om ingen antändning sker i samband med skada på tanktaket kommer 
sannolikt gasblandningen att bli för ”fet” (över UEL). 
Möjliga orsakerna till havererad tätning, defekt takplåt eller sjunkande tak kan tex vara 
överfyllning av tank, defekter i pontoner i flytande taket, bristfälligt underhåll eller felaktig 
montering av tätning.   
För att antändning skall ske krävs även en tändkälla och det kan tex vara statisk elektricitet, 
heta arbeten eller åsknedslag.  
I internationella sammanställningar av tankbränder brukar ofta åsknedslag vara den 
vanligaste tändorsaken. Sverige ligger i internationella jämförelser relativt lågt vad gäller 
antal åsknedslag vilket är gör att internationella frekvenser för tankbränder bör vara lägre i 
Sverige. Som skydd mot tex statisk elektricitet och åsknedslag så är tankarna försedda med 
potentialutjämning mellan cisterntak och mantel och jordning av cistern. 
För tankar med flytande tak är bränder i tätningsområdet betydligt vanligare än 
fullytsbränder. En brand i tätningen kan utvecklas till en fullytsbrand men oftast ger dessa 
bränder relativt små konsekvenser. Det finns flertal exempel på att tätningsbränder har 
pågått flera dygn utan att skapa eskalering och de är oftast lätta att släcka. 
Om en fullytsbrand skall kunna ske och att det skall vara fri tillgång för syre till branden så 
behöver det yttre kupoltaket helt eller delvis försvinna vilket kan ske genom en explosion i 
mellanutrymmet. I internationella rapporter så är det mycket ovanligt att detta har 
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rapporterats utan de bränder som har skett är oftast i tankar med enbart flytande tak. 
Om  fullytsbrand i en klass 1 tank inträffar så kommer det att kunna ge relativt höga 
strålningsnivåer till omgivningen. Faktorer som spelar in för vilka konsekvenser som kan 
förväntas är tex vindförhållanden och avstånd mellan tankarna (eller annan utsatt 
utrustning). Vid svaga vindar går merparten av värmestrålningen rakt uppåt men vid  
vindar mellan ca 7-12 m/s så skapas oftast de mest oönskade förhållandena om vinden 
ligger mot någon av de närliggande tankarna.  
Som barriärer för att kunna bekämpa en fullytsbrand så finns på tankarna fasta släcksystem 
för att kunna skumbegjuta tankarna med hjälp av räddningstjänsten eller SMC. Alla 
tankarna har även fast kylsystem på kupoltaken och för två av tankarna finns även fast 
kylsystem  för tankmanteln. 
För att beräkna de strålningsvärden som kan vara aktuella finns flera metoder. Manuella 
beräkningar kan utföras men de är ofta tidskrävande så oftast används numera någon form 
av beräkningsprogram som finns öppet tillgängliga eller kommersiellt tillgängliga. Vid 
jämförelser mellan olika simuleringsprogram kan det i vissa fall skilja relativt mycket 
mellan angivna strålningsnivåer men det kan ändå anses vara goda hjälpmedel. Detta ger 
att det inte finns en entydig sanning vilken konsekvens som blir fallet för en tankbrand 
men det ger en tydlig indikering om man kan bedömas ligga på rätt risknivå eller om 
ytterligare barriärer kan behövas.  
Den bästa barriären vid tankbränder är långa avstånd. Då de allra flesta tankarna inom 
svenska depåer är byggda ett antal decennier tillbaka i tiden så är avstånden inte så stora i 
många fall. Detta ger oftast att det kan behövas alternativa barriärer som tex de som är 
angivna för Preems klass 1 tankar ovan. Vid simuleringar av bränder i någon av Preems 
klass 1 tankar så ligger strålningsnivåerna mot närliggande tankar (vid ogynnsamma 
vindförhållanden) i området 20-25 kW/m2 på de mest utsatta ställena (toppen och delar av 
taket). Inom branschen anges ofta att värden på 12,5 kW/m2 som brytpunkt för när man 
kan behöva påbörja kylning av utsatt utrustning inom relativt kort tid. Vid nivåer över 32 
kW/m2 så bör kylning påbörjas omgående. 
Vid bränder med tex bensin i någon av klass 1 tankarna så är bedömningen att risken för 
antändning av närliggande tank enbart på grund av värmeöverföring som relativt låg. För 
att antända andra tanken krävs det troligen direkt påverkan av flamman vilket inte ses som 
så sannolikt utifrån genomförda simuleringar. 
 
Vid simuleringar av olika brännbara ämnen så är det oftast liten skillnad mellan dessa och 
det omfattar i princip alla ”vanliga produkter” som tex bensin, diesel och olika biobränslen. 
Där det finns en märkbar skillnad är om man hanterar etanol vilket vid samma 
förutsättningar och relativt korta avstånd ger en ökad värmestrålning med nästa faktor 3. 
För Preems klass 1 tankar så ligger strålningsnivåerna i spannet 60 -65 kW/h mot den 
utsatta tanken vid ogynnsamma förhållanden. Detta innebär att en etanolbrand kommer att 
behöva kylning på närliggande tank ganska omgående för att inte skapa för stor risk för 
allvarliga skador på närliggande tank och risk för antändning av även denna tank.   
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Antaganden och beräkningar 
Sannolikheten för brand i cistern har bedömts till mycket låg, 1 (att detta sker < 1 gång på 
1000 år).   
 
I figurerna nedan (4.3.4:1 - 4.3.4:6) visas exempel på simuleringar på olika simuleringar 
utförda med olika verktyg och för olika förutsättningar. 
 

 
Figur 4.3.4:1 Strålningsnivåer i tvärsektion vid brand i cistern 101. Påverkan på 
närliggande cisterner.  Västlig vind, medelvindhastighet cirka 4m/s. Strålningsnivåer: blå 
2 kW/m2, röd 6 kW/m2 och grön 12,5 kW/m2cisterner. 
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Figur 4.3.4:2 Strålningsnivåer i tvärsektion vid brand i cistern 101. Påverkan på 
närliggande cisterner (avstånd framgår av X axeln, ca 5 m.) Medelvindhastighet cirka 7 
m/s riktad mot mest utsatta tanken. Strålningsnivåer för den mest utsatta delen ca 20-25 
kW/m2, (vänstra bilden). På den högra bilden visas att strålningsnivå på 2 m är ca 3-5 
kW/m2 (högra bilden) vilket kan användas för bedömning av hur nära man kan komma en 
utsatt tank för att tex koppla upp skum och fasta kylsystem 
  

 
Figur 4.3.4:3 Strålningsnivåer i tvärsektion vid brand i cistern 104 med etanol som 
brännbart ämne. Påverkan på närliggande cisterner105 (avstånd framgår av X axeln, ca 5 
m.) Medelvindhastighet cirka 7 m/s riktad mot utsatta tanken. Strålningsnivåer för den 
mest utsatta delen ca 60-65 kW/m2. 
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Figur 4.3.4:4 Strålningspåverkan från cistern 101 mot intilliggande cisterner cirka 15 
meter över marknivå. Nordvästlig vind. Strålningsnivåer: blå 2 kW/m2, röd 6 kW/m2 och 
grön 12,5 kW/m2. 
 

 
Figur 4.3.4:5 Strålningsnivåer i tvärsektion vid brand i cistern 101. Påverkan på 
närliggande cistern 301(avstånd framgår av X axeln, ca 25 m). Medelvindhastighet cirka 7 
m/s riktad mot 301. Strålningsnivåer för den mest utsatta delen ca 20-25 kW/m2 vänster 
och motsvarande strålningsnivå på 2 m är ca 3-5 kW/m2 
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Som underlag för att bedöma sannolikheter för tankbränder kan internationella 
sammanställningar nyttjas och i detta exempel är det värden från OGP (International 
association of oil and gas producers)  
Som framgår är sannolikheten för fullytsbränder i tankar med internt flytande tak och yttre 
kupoltak låga. I kommentarerna till tabellen finns även information om att värdena för 
Preems tanktyper troligen är lägre än redovisat men på grund av att det har varit så få 
bränder i denna tanktyp så används samma värden som för de andra tanktyperna. 
Sammantaget kan man utifrån detta anta att sannolikheten för fullytsbrand i Preems klass 1 
tankar ligger i området en gång per ca 20 000 år till 100 000 år .  
Som framgår av tabellen så är även sannolikheten för olika typer av invallningsbränder 
också låg. 
 

 
   Figur 4.3.4:6 Utdrag från OGP (International association of oil and gas producers) 
statistikrapport 434-3, Mars 2010, Storage incident frequencies. 
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Figur 4.3.4:7 Exempel på brännbarhetsdiagram för metan. För bensin är motsvarande 
LEL ca 1 och UEL ca 8 vilket ger ett smalare område än för metan när antändning kan ske 
vid olika syrehalter  

Möjliga konsekvenser 
Människa, personal i omedelbar närhet riskerar allvarliga brännskador. Personer som 
vistas i brandrökens närhet kan utsättas för giftiga rökgaser med andningsbesvär som följd. 
Miljö, risk för spridning av giftiga rökgaser. Risk för spridning av släckvatten och produkt 
i omgivningen.  
Ekonomi, skadad utrustning/cistern samt risk för brandspridning till andra cisterner. 
Saneringskostnader och produktförlust samt produktionsstopp.   
Samhällspåverkan, eventuell störning av rökgaser. Utryckning av räddningstjänst och 
SMC. 
 
Släckvatten 
Släckvattnets sammansättning kan variera inom vida gränser. Huvudbeståndsdelen är det 
vatten som inte förångats under insatsen. Andra komponenter i släckvattnet, vilka kan 
medföra skadliga effekter är: 

• eventuellt inblandade skumvätskor, 
• i vattnet lösta ämnen, 
• fasta eller flytande ämnen uppblandade med vattnet. 

 
Vattnet som påförs fungerar som lösningsmedel för och en bärare av dels de ämnen som 
fanns på brandplatsen innan branden och dels de ämnen som bildas under branden. Ett 
förorenat släckvatten innehåller såväl delar av de ämnen som är närvarande när branden 
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startar som de reaktionsprodukter som bildas under brandförloppet. Vid en brand i en 
cistern finns utöver brandspridning även en risk att förorenat släckvatten sprids till mark 
och når vattenrecipient. Släckvatten från en brand i någon av klass 1 cisternerna kommer 
till största del att samlas i invallningen. 
 
Rökgasspridning 
Vid brand föreligger även risk för utsläpp av giftig brandrök varför utrymning av närom-
rådet kan bli aktuellt. Efter beslut av räddningsledaren kan allmänheten varnas. Varnings-
meddelande kan sändas i radio och TV och kompletteras fortlöpande med information, råd 
och anvisningar.  
 
Termiken som genereras vid en cisternbrand är oftast så kraftig att rökplymen i många fall 
lyfter högt upp i atmosfären och sprids över en större yta innan den orsakar problem för 
omgivningen. Under vissa förhållanden som t.ex. värme, sol och hård vind kan dock röken 
slå ned närmare branden. Vid en släckinsats kan kallare rökgaser genereras som sprider sig 
utan termik på marknivå, särskilt i slutskedet av en brand. I rökgaserna ingår kolmonoxid, 
svaveldioxid, kväveoxider, koldioxid, flyktiga organiska kolväten (VOC), polycykliska 
aromatiska kolväten (PAH) samt partiklar. 

 

4.3.5 Gasmolnsexplosion vid antändning av lätta kolväten (klass 1) inom 
cisternområde 

Gasmolnsexplosion vid antändning av lätta kolväten 
(klass 1)inom cisternområde (riskexemplen gäller för 
de allvarligare händelserna i denna kategori) 

Människa Miljö Ekonomi 
K S R K S R K S R 
5 1  3 1  4 1  

 
Nedan summeras exempel på möjliga orsaker och barriärer (både förebyggande och avhjälpande) 

Gasmolnsexplosion vid antändning av lätta kolväten (klass 1) 
Orsaker  Barriärer  
Läckageorsaker 
Korrosion, materialdegradering,  
materialutmattning 
erosion, felaktigt materialval, 
Bristfälliga sammanfogningar (svetsar),  
Felaktigt handhavande av driftpersonal 
vid drifttagande eller avställning av 
utrustning, tex öppna dräneringar 
Felaktigt handhavande av 
underhållspersonal tex vid montering 
av flänspackningar, byte pumptätningar 
osv.  
Felfungerande instrumentfunktioner 
Överfyllning av cisterner 
Brister i tätning mellan flytande 
tanktak och  mantel som kan generera 
ökat gasutsläpp till ovansida flytande 
tanktak eller andra brister som kan ge 

Tekniska (funktionella och fysiska) 
Rätt design på utrustning (material, temp och tryck) 
Rätt instrumentbaserade säkerhetssystem 
Rätt packningsmaterial och flänsåtdragning  
Rätt tätningssystem på pumpar  
Säkerhetsventiler finns på samtliga distributionsledningar 
Spillskydd / invallningssarger på läckagekänsliga platser såsom pumpar, 
ventiler m.m. 
Potentialutjämning mellan cisterntak och mantel. 
Jordning av cistern 
Alla klass 1 tankar över 50 m3 har internt flytande tak och yttre kupoltak 
Invallning av alla klass 1 tankar som klarar 100 % av enskild tanks volym 
och vid gemensam invallning 100% samt 10 av övriga tankars volym.  
Nivåövervakningssystem och larmfunktioner för hög och höghög-nivå.  
Högnivålarmet är inställt på en nivå som motsvarar att det skall finnas 
minst utrymme för 15 minuters fyllning med max tillåten kapacitet. 
Optiskt och akustiskt larm vid aktivering. Nivån i den aktuella cisternen 
kontrolleras kontinuerligt på dator på kontoret med hjälp av det 
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vätska på flytande tanktaket eller 
innebär att tak helt eller delvis sjunker. 
 
Havererade pump tätningar 
Yttre påverkan t.ex. sabotage eller stöld 
Sammantaget kan ovanstående 
exempelvis ge något av följande 
följdverkningar 
Ledningar/slangar: Hål/sprickor på 
ledning/slang eller lednings/slangbrott 
Tankar: Hål /sprickor eller brott /haveri 
i mantel/rand/bottenplåt  
Oupptäckta långvarigt läckage 
Antändningsskällor 
Heta arbeten (tex svetsning, slipning) 
Användning av olika icke Ex klassade 
elutrustningar (tex borrmaskiner, 
mätinstrument m.fl.) 
Motorfordon 
Statisk elektricitet 
Varmgång eller gnistbildning i 
mekanisk utrustning (tex elmotorer, 
pumpar m.fl.) 
Naturliga orsaker som åsknedslag 
Mänskliga handlingar (medvetna eller 
omedvetna) tex rökning, sabotage 
Kriterier för att gasmolnsexplosion 
skall uppstå: 
Utöver de punkter för läckage och 
antändning som nämns ovan så skall 
förutsättningarna vara sådana att ett 
gasmoln kan bildas och inte omedelbart 
antändas. Om gasmolnet finns eller 
driver till en öppen yta så är det troliga 
utfallet en gasmolnsbrand med ingen 
eller mycket liten tryckuppbyggnad. 
Om gasmolnet finns eller driver till en 
helt eller delvis innesluten yta (tex inne 
i en tom tank eller pumphus) så kan en 
betydande tryckutveckling ske. 
”Instängningsgraden” av gasmolnet vid 
antändning har mycket stor betydelse 
för hus stor tryckuppbyggnaden blir. 
 
 

automatiska nivåmätningssystem. 
Oberoende mekaniskt högnivålarm (ovanför radarns höghög) anslutet till 
driftkontor. 
Fjärrstyrda ventiler 
Oljeavskiljare på ca 7m3 resp. 10 m3 anslutna till hamnens OFA-system  
Nödstopp vid pumpplattor och för fartyg 
EX-klassade områden 
Tempvakter med förregling på ett antal pumpar  
Handbrandsläckare och brandpostsystem. 
Brandgator mellan depåområden 
Skumpåföring via fasta rörsystem på samtliga tankar över 50 m3. 
Branddetektorer i pumphus 
Kylsprinklers på tak för alla klass 1 cisterner över 50 m3 samt på två även 
kylning av mantel.  
Invallning av alla klass 1 tankar som klarar 100 % av enskild tanks volym 
och vid gemensam invallning 100% samt 10 av övriga tankars volym.  
Stationär gasvarnare inom invallning på klass 1 tankar 
Gasvarnare i pumphus för klass 1 varor som är kopplade till 
depåberedskap och vaktbolag 
Icke-tekniska (organisatoriska och operativa) 
Verksamhetshandbok med instruktioner för drift och underhåll. 
Förebyggande underhåll  
Normenlig besiktning av cisterner (6 eller 12 år) och rörledningar (6 år) 
Underhållssystem 
Arbetstillstånd inkl. riskbedömning 
Daglig rondering och kontrollrutiner 
Utbildning av personal, egen och entreprenörer, för både drift och 
underhållsrutiner samt brandutbildningar 
Instruktioner vid lossning från fartyg 
Säkerhetsvakt, lossningsledare (i kontrollrum) och ledningsvakt vid 
fartygslossningar 
Kommunikation via radio under hela lossningsförloppet. 
Landpersonal (lossningsledare, säkerhets- eller ledningsvakt) kan 
nödstoppa båtlossningen via kommunikationsradio eller verbalt till 
besättning ombord. 
Lossningsinstruktioner 
Två personer alltid på plats vid överpumpning mellan cisterner. 
Nivåmätning med jämförelse med utlastad volym sker varje vardag. 
Räddningstjänstens insats och utrustning används vid larm 
Intern plan för räddningsinsatser 
Insatsplan (räddningstjänsten) 
Absorberingsmedel 
Släck- och kylvattenutredning är utförd  
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I Preemraffs verksamhetsinstruktion SA 409 Identifiering och analys av olycksrisker 
(daterad 2018-10-22) beskrivs gasmolnsexplosion, vilket är applicerbart på 
depåverksamhet också. 
 
Ett utsläpp av lätta (eller varma) kolväten kan leda till att ett brännbart gasmoln bildas. 
Om inte utsläppet antänds momentant när det inträffar kan det driva iväg och senare 
antändas. Beroende på den brännbara gasens molekylvikt och temperatur vid utsläppstill-
fället sprids gasmolnet som en tung, neutral eller lätt gas. Tunga gasmoln erhålls vid 
utsläpp av kalla brännbara gaser och/eller gaser med högre molekylvikt än luft. För lätta 
gasmoln är förhållandena de omvända. Utspädningen med luft minskar skillnaden i densi-
tet i takt med att gasmolnet förtunnas. Till slut beter sig alla gasmoln som neutrala gaser 
när utblandningen med luft blir tillräckligt stor. Tunga gasmoln stannar nere längs marken 
och kan t.o.m. ”rinna” mot lågpunkter och mot vindriktningen vid låga vindhastigheter. 
Lätta gasmoln stiger uppåt så länge gasen är varm eller koncentrationen av det lätta 
brännbara ämnet är hög. För att gasmoln av lätta gaser ska sprida sig i en stor volym på 
marknivå krävs en stark initial jetstråle alternativt väggar och tak som hindrar gasen från 
att stiga uppåt i atmosfären.  
 
Vid antändning av den brännbara delen av ett gasmoln inträffar en ”Flash Fire” eller en 
gasmolnsexplosion. Skillnaden mellan dessa fenomen är att vid en gasmolnsexplosion 
erhålls en accelererande flamfrontshastighet och tryckuppbyggnad. I en Flash Fire 
brinner gasmolnet av utan tryckuppbyggnadseffekter. För att en gasmolnsexplosion ska 
inträffa måste det finnas strukturer eller inneslutningar. Endast de delar av gasmolnet där 
struktur eller inneslutningar finns bidrar till tryckuppbyggnaden. Gasmolnets koncentra-
tion, storlek och det brännbara ämnets laminära flamfrontshastighet påverkar även 
explosionsförloppets hastighet och därmed även eventuell tryckuppbyggnad. Vid 
gasmolnsexplosioner kan utrustning, byggnader etc. i närheten skadas. Människan tål 
höga tryck från explosioner i sig, men kan skadas genom splitterspridning, fall eller genom 
att befinna sig i byggnader som kollapsar eller förstörs.  
 

Exempel  på scenario – Gasmolnsexplosion efter utsläpp  
För att kunna få en gasmolnsexplosion så krävs att ett utsläpp av lätta kolväten har skett. 
Orsakerna till detta kan vara flera som tex tanköverfyllnader eller stora läckage (se även 
exempel under tidigare scenarier ovan). 
För att ett större gasmoln skall kunna bildas så finns det många faktorer som är av betydelse. 
Tex så spelar temperaturen och sammansättningen på det utsläppta mediet en viktig roll. 
Låg temperatur eller låg andel lätta kolväten (tex butan) i bensin ger en mindre 
gasutveckling än de motsatta förhållandena. Även vindförhållande har en avgörande roll för 
hur gasmolnet kan byggas upp. Starka vindar kommer att sprida och späda ut gasmolnet 
kraftigt och andelen av gasmolnet som har en brännbar koncentration kan bli mycket liten. 
Omvänt gäller vid låga vindar. Även utsläppsplatsen och vindriktning har stor betydelse för 
hur stor del av molnet som kommer att vara inom en ”förträngd eller innesluten plats” när 
antändning sker.  

Page 318 of 372



 
  Varuförsörjning Depå Helsingborg    Författare: Maria Ljungberg  

Senast uppdaterad av: Bo Karlsson  

 4. Identifiering och analys av olycksrisker samt 
förebyggande åtgärder  

Granskad: Jonas Nerme  
Godkänt av: Jonas Nerme  

      Datum: 2020-10-19  Sida: 27 (39) 
 

Antändningskällor kan tex vara olika former av hetarbeten, statisk elektricitet eller 
motorfordon,. Vid större gasmoln som driver utanför Preems skalskydd kan man inte 
utesluta att antändning kan ske från tex bilar som passerar på utsidan staketet. 
Antändningsskällans energi (tex svetslåga eller statisk elektricitet) har betydelse för 
gasmolnsexplosionens utveckling och även var i gasmolnet antändningen sker så det kan 
finnas stora variationer i explosionstryck även för dessa parametrar. 
För att tryckuppbyggnad (gasmolnsexplosion) skall ske så krävs en relativt instängd plats 
som tex inne i en tank, hög invallning eller byggnad (pumphus). Om antändning av 
gasmolnet sker på en öppen plats kommer sannolikt enbart en gasmolnsbrand att uppstå 
vilket normalt inte ger någon tryckuppbyggnad.  
Ett depåområde har i jämförelse med större processindustrier och liknande en öppen 
planlösning med få platser där det är tillräckligt instängt för att skapa gasmolnsexplosion.  
Om spillet tex sker inom en av klass 1 invallningarna med relativt höga murar så är 
sannolikheten för tryckuppbyggnad (gasmolnsexplosion) större än om motsvarande spill på 
en öppen yta som tex längs en rörgata.  
Ett annat exempel är när man utför underhållsarbete eller kontroller på en klass 1 tank. Före 
någon form av arbete får ske i tanken skall den vara helt avskild från övriga system och  helt 
tom och väl ventilerad så att inga kolvätegaser kan finnas kvar. Detta skall verifieras med 
godkända gasmätningar innan arbetstillstånd kan ges. Det finns internationellt flera exempel 
på att arbete har utförts i tankar som innehållit höga halter kolväten (eller att det under 
arbetets gång läckt in) och vid olika former av hetarbeten så gasblandningen antänds med 
explosion och mycket allvarliga konsekvenser har blivit följden. 
Om en gasmolnsbrand har inträffat så är det troliga utfallet att inga större konsekvenser eller 
följdbränder inträffar. Vid en gasmolnsexplosion så är det troligt att det kan ge kraftiga 
konsekvenser på närliggande utrustningar och människor. Följden kan tex bli läckor från 
skadad utrustning och efterföljande bränder.  
För att ge en bild av vad olika övertryck kan innebära för konsekvenser kan tabellen nedan 
ge viss vägledning. Notera att det finns ett urval av olika källor och spridningen kan i vissa 
fall vara relativt stor 
 

Maxtryck, side-
on (bar) 

Effekt  

0,01 (0,007) Gräns för skador på glasrutor 
0,04 (0,034 – 
0,07) 

Krossade glasrutor kan orsaka sekundärskador genom splitter, lättare yttre påverkan 
på byggnader. 

0,06 (0,103 – 
0,2) 

Människa  kastas omkull 

0,063 Skador på tanktak 
0,07 Begränsade strukturella skador på fasta byggnader och normala bostadshus, stora 

skador på lätta byggnader, sekundära personskador i byggnader på grund av flygande 
material 

0,1 (0,07 – 
0,140) 

Omfattande skador på byggnader 

0,14 Delvis kollaps av väggar och tak, gräns för dödsfall inomhus, 30% av träd kastas 
omkull 
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Maxtryck, side-
on (bar) 

Effekt  

0,21 – 0,28 Byggnader kollapsar. Lagercisterner slits sönder. Skador på processutrustning. 90% 
av träd kastas omkull. 

0,3 Omfattande skador på processutrustning. 
0,35 (0,138; 
0,34) 

Gräns för trumhinneruptur för direktskadade människor beroende på tryckvåg 

0,48 Lastade järnvägsvagnar välter 
0,52 Dödliga huvudskador 
0,70 Total ödeläggelse av byggnader. I princip 100 % omkommer i byggnader på grund av 

ras. Gräns för lungskador i det fria. Ungefärligt maxvärde vid gasmolnsgräns. 
0,76 Dödliga kroppsskador 
0,83 – 1,035 
(0,69) 

Lungskador 

Figur 4.3.5:1  Effekter av explosionstryck (Källa Preemraffs interna instruktion SA501-07 
som i sin tur bygger på olika källor  -Mannan 2012, Clancey 1972, IPS 2005, HSE 2006, 
API 2002) 

Antaganden och beräkningar 
Sannolikheten för gasmolnsexplosion vid Preems depå har bedömts till mycket låg, 1 (att 
detta sker < 1 gång på 1000 år). För att denna händelse ska ske behöver flertalet barriärer 
brista.  
Som framgår av tidigare exempel så är sannolikheten för större utsläpp och bränder låg. 
Till detta skall adderas att alla parametrar för att en gasmolnsexplosion skall ske vilket 
påtagligt sänker sannolikheten ytterligare. 
 

Möjliga konsekvenser 
Människa, allvarlig risk finns för att tryckvågen och efterföljande brand skadar personer 
på terminalen och på vägar i dess närområde.  
Miljö, Den explosionsartade antändningen kan orsaka brand på flera ställen på depån. Risk 
för spridning av giftiga rökgaser. Risk för spridning av släckvatten och produkt i 
omgivningen. 
Ekonomi, skadad utrustning. Saneringskostnader och produktförlust.   
Samhällspåverkan, eventuell störning av rökgaser, risk för tryckpåverkan i närområdet, 
oro. Utryckning av räddningstjänsten. 
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4.3.6 Brand (pöl eller jetbrand) på bilutlastningen 

Brand (pöl eller jetbrand) med bensin på bilutlast-
ningen (riskexemplen gäller för de allvarligare 
händelserna i denna kategori) 

Människa Miljö Ekonomi 
K S R K S R K S R 
4 2  3 2  3 2  

 
Nedan summeras exempel på möjliga orsaker och barriärer (både förebyggande och avhjälpande) 

Brand på bilutlastningen 
Orsaker  Barriärer  
Läckageorsaker 
Korrosion, materialdegradering,  
materialutmattning 
erosion, felaktigt materialval, 
Bristfälliga sammanfogningar (svetsar),  
Felaktigt handhavande av driftpersonal 
vid drifttagande eller avställning av 
utrustning, tex öppna dräneringar 
Felaktigt handhavande av 
underhållspersonal tex vid montering 
av flänspackningar, byte pumptätningar 
osv.  
 
Mänskligt felhandlande av 
tankbilsförare t.ex. pumpning till fack 
med produkt i. 

Påkörning eller kollision mellan 
fordon. 
Haveri på bottenventil tankbil. 

Felfungerande instrumentfunktioner 
Yttre påverkan t.ex. sabotage eller stöld 
Sammantaget kan ovanstående 
exempelvis ge något av följande 
följdverkningar 
Ledningar/slangar: Hål/sprickor på 
ledning/slang eller lednings/slangbrott 
 
Antändningsskällor 
Heta arbeten (tex svetsning, slipning) 
Användning av olika icke Ex klassade 
elutrustningar (tex borrmaskiner, 
mätinstrument m.fl.) 
Motorfordon 
Statisk elektricitet 
Varmgång eller gnistbildning i 
mekanisk utrustning (tex elmotorer, 
pumpar m.fl.) 
Naturliga orsaker som åsknedslag 
Mänskliga handlingar (medvetna eller 
omedvetna) tex rökning, sabotage 
 
 

Tekniska (funktionella och fysiska) 
Rätt design på utrustning (material, temp och tryck) 
Rätt instrumentbaserade säkerhetssystem 
Rätt packningsmaterial och flänsåtdragning  
Säkerhetsventiler finns på samtliga distributionsledningar 
Fjärrstyrda ventiler 
Oljeavskiljare på ca 7m3 resp. 10 m3 anslutna till hamnens OFA-system  
Flamdetektor med automatiskt larm till räddningstjänsten samt 
gasdetektorer vid bilutlastningen. 
Skumsprinkleranläggning vid bilutlastningen. 
Brandsläckningsutrustning på bilutlastning samt i tankbil. 
Nödstopp på bilutlastning. 
OFA-brunnar på bilutlastningen. 
Trafikljus vid bilutlastningsplatsen signalerar när frånkörning är tillåten 
(slangar och andra anslutningar frånkopplade). 
Tankbilarnas överfyllnadsskydd kopplade till automatiskt nödstopp. 
Potentialutjämning 
Konduktivitetskontroll 
EX-klassade områden 
Handbrandsläckare och brandpostsystem. 
Brandgator mellan depåområden 
Gasåterföring från tankbilar till VRU anläggning 
Kärl för ansamling av kondenserad gas ”gaspotta” med flottör i ledning till 
VRU. Automatiskt nödstopp vid hög nivå. 
Hårdgjord markyta vid bilutlastningsplats. 
 
Icke-tekniska (organisatoriska och operativa) 
Verksamhetshandbok med instruktioner för drift och underhåll. 
Förebyggande underhåll  
Lastslangarna på bilutlastningsplatsen genomgår en regelbunden 
funktionskontroll och byts ut minst vart fjärde år. 
Underhållssystem 
Arbetstillstånd inkl. riskbedömning 
Daglig rondering och kontrollrutiner 
Utbildning av personal, egen och entreprenörer, för både drift och 
underhållsrutiner samt brandutbildningar 
Personlig skyddsutrustning 
Personal i beredskap 
Säkerhetskrav ställs av Preem på tankbilar. 
Utbildade förare, endast godkända förare får lasta. 
Fackplanering (föraren bestämmer mängd i förväg) 
Räddningstjänstens insats och utrustning används vid larm 
Intern plan för räddningsinsatser 
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Insatsplan (räddningstjänsten) 
Absorberingsmedel 
Släck- och kylvattenutredning är utförd 

Exempel på scenario – Pölbrand på bilutlastningsplats 
Orsaken till att ett utsläpp av kolväte kan ske vid bilutlastningen kan vara ett flertal. Utöver 
de saker som nämnts under flera av de tidigare scenarierna som tex läckande flänsar, 
korroderade rör och slitna slangar så finns några mer specifika för bilutlastningen. Det kan 
vara felaktigt hanterande av lastslangar som tex kopplas fel eller defekter i kopplingarna. 
Vid inläggning av lastvolymer i fordon och släp kan misstag göras. Det kan tex vara att 
fordonet inte är helt tömt och den ”normala maxvolymen” som skall rymmas får inte plats 
så att överfyllning kan ske. Om tankarna fylls med för mycket vätska skall tankbilens 
interna högnivåskydd normalt stoppa lastningen men vid fel på detta så kan överspolningar 
ske. Som extra säkerhet finns det i gasledningen, som tar hand om gaserna från fyllande 
tankar, ett uppsamlingsskärl (”pottan”) som skall fälla ut kondenserad gas och vid högnivå 
stoppa lastningen. Om även dessa skydd fallerar kan utläckage ske till marken runt 
bilutlastningen. 
Antändningskällor som kan vara aktuella är tex motorfordon (tankbilarna), statisk 
elektricitet, hetarbeten.  
Om utläckaget utgörs av en relativt kraftig stråle skulle man kunna få en jetbrand. Dock är 
trycken i de flesta systemen på depån och bilutlastningen relativt låga så det troliga utfallet 
är att det inte blir en jetbrand. 
De troligaste scenarierna är att det rör sig om en pölbrand i den utläcka vätskan.  
För att begränsa och släcka bränder på bilutlastningen finns fasta släcksystem. Dessa kan 
aktiveras automatiskt vid detektering av brand på någon av de branddetektorer som finns vid 
bilutlastningen eller så kan de aktivera manuellt.  

 

Antaganden och beräkningar 
Sannolikheten för att en pölbrand ska kunna uppstå vid bilutlastningen har bedömts till 2 (1 
gång på 100-1000 år).  

Möjliga konsekvenser 
Människa, risk för allvarlig skada p.g.a. värmestrålning. Spridning av giftig brandrök. 
Miljö, spridning av rökgas. Risk för spridning av släckvatten och produkt i omgivningen.  
Ekonomi, skadad utrustning, produktionsstopp. Saneringskostnader.   
Samhällspåverkan, eventuell störning av rökgaser. Utryckning av räddningstjänsten. 
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4.3.7 Explosion på bilutlastningen 

Explosion på bilutlastningen 
(riskexemplen gäller för de allvarligare händelserna i 
denna kategori) 

Människa Miljö Ekonomi 
K S R K S R K S R 
5 1  3 1  4 1  

 
Nedan summeras exempel på möjliga orsaker och barriärer (både förebyggande och avhjälpande) 

Explosion på bilutlastningen 
Orsaker  Barriärer  
Läckageorsaker 
Korrosion, materialdegradering,  
materialutmattning 
erosion, felaktigt materialval, 
Bristfälliga sammanfogningar (svetsar),  
Felaktigt handhavande av driftpersonal 
vid drifttagande eller avställning av 
utrustning, tex öppna dräneringar 
Felaktigt handhavande av 
underhållspersonal tex vid montering 
av flänspackningar, byte pumptätningar 
osv.  
 
Mänskligt felhandlande av 
tankbilsförare t.ex. pumpning till fack 
med produkt i. 

Påkörning eller kollision mellan 
fordon. 
Haveri på bottenventil tankbil. 

Felfungerande instrumentfunktioner 
Yttre påverkan t.ex. sabotage eller stöld 
Sammantaget kan ovanstående 
exempelvis ge något av följande 
följdverkningar 
Ledningar/slangar: Hål/sprickor på 
ledning/slang eller lednings/slangbrott 
 
Antändningsskällor 
Heta arbeten (tex svetsning, slipning) 
Användning av olika icke Ex klassade 
elutrustningar (tex borrmaskiner, 
mätinstrument m.fl.) 
Motorfordon 
Statisk elektricitet 
Varmgång eller gnistbildning i 
mekanisk utrustning (tex elmotorer, 
pumpar m.fl.) 
Naturliga orsaker som åsknedslag 
Mänskliga handlingar (medvetna eller 
omedvetna) tex rökning, sabotage 
 

Tekniska (funktionella och fysiska) 
Rätt design på utrustning (material, temp och tryck) 
Rätt instrumentbaserade säkerhetssystem 
Rätt packningsmaterial och flänsåtdragning  
Säkerhetsventiler finns på samtliga distributionsledningar 
Fjärrstyrda ventiler 
Oljeavskiljare på ca 7m3 resp. 10 m3 anslutna till hamnens OFA-system  
Flamdetektor med automatiskt larm till räddningstjänsten samt 
gasdetektorer vid bilutlastningen. 
Skumsprinkleranläggning vid bilutlastningen. 
Brandsläckningsutrustning på bilutlastning samt i tankbil. 
Nödstopp på bilutlastning. 
OFA-brunnar på bilutlastningen. 
Trafikljus vid bilutlastningsplatsen signalerar när frånkörning är tillåten 
(slangar och andra anslutningar frånkopplade). 
Tankbilarnas överfyllnadsskydd kopplade till automatiskt nödstopp. 
Potentialutjämning 
Konduktivitetskontroll 
EX-klassade områden 
Handbrandsläckare och brandpostsystem. 
Brandgator mellan depåområden 
Gasåterföring från tankbilar till VRU anläggning 
Kärl för ansamling av kondenserad gas ”gaspotta” med flottör i ledning 
till VRU. Automatiskt nödstopp vid hög nivå. 
Hårdgjord markyta vid bilutlastningsplats. 
 
Icke-tekniska (organisatoriska och operativa) 
Verksamhetshandbok med instruktioner för drift och underhåll. 
Förebyggande underhåll  
Lastslangarna på bilutlastningsplatsen genomgår en regelbunden 
funktionskontroll och byts ut minst vart fjärde år. 
Underhållssystem 
Arbetstillstånd inkl. riskbedömning 
Daglig rondering och kontrollrutiner 
Utbildning av personal, egen och entreprenörer, för både drift och 
underhållsrutiner samt brandutbildningar 
Personlig skyddsutrustning 
Personal i beredskap 
Säkerhetskrav ställs av Preem på tankbilar. 
Utbildade förare, endast godkända förare får lasta. 
Fackplanering (föraren bestämmer mängd i förväg) 
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Utöver de punkter för läckage och 
antändning som nämns ovan så skall 
förutsättningarna vara sådana att ett 
gasmoln kan bildas och inte omedelbart 
antändas. Om gasmolnet finns eller 
driver till en öppen yta så är det troliga 
utfallet en gasmolnsbrand med ingen 
eller mycket liten tryckuppbyggnad. 
Om gasmolnet finns eller driver till en 
helt eller delvis innesluten yta (tex inne 
i en tom tank eller pumphus) så kan en 
betydande tryckutveckling ske. 
”Instängningsgraden” av gasmolnet vid 
antändning har mycket stor betydelse 
för hus stor tryckuppbyggnaden blir. 

Räddningstjänstens insats och utrustning används vid larm 
Intern plan för räddningsinsatser 
Insatsplan (räddningstjänsten) 
Absorberingsmedel 
Släck- och kylvattenutredning är utförd 

 

Exempel på scenario – Explosion vid bilutlastningsplats 
För att en explosion skall kunna ske på bilutlastningen krävs att ett antal barriärer har 
brustit.  
Som nämnts i flera scenarier ovan så krävs en läcka som kan skapa ett gasmoln som sedan 
kan antändas. Läckageorsaker kan tex vara överfyllning av tankbil eller läckor på slangar 
och rör. Det läckande mediet behöver vara så pass lättflyktigt att en avgasning kan ske från 
den troliga pöl som uppstår. För att en betydande volym brännbart gasmoln skall hinna 
bildas får inte antändning ske direkt utan en fördröjning måste till. Gasmolnet måste även 
finnas i eller driva till ett område som är relativt ” förträngt eller inneslutet” för att en 
tryckuppbyggnad skall kunna ske. Om gasmolnet antänds i en öppen yta kommer det att 
resultera i en gasmolnbrand med liten eller ingen tryckuppbyggnad.  
Antändningskällor kan tex vara motorfordon, heta arbeten eller statisk elektricitet. 
Ett specialfall på explosion vid bilutlastningen kan vara om en tankbil helt eller delvis lastad 
med klass 1 vara innesluts i en brandhärd. Exempel på detta kan vara brand i bilens förarhytt 
som är tillräckligt kraftig för att påverka bilens lasttankar. Alternativt kan en pölbrand under 
tankbilen ske. Om dessa bränder tillåts pågå under en tid så finns risk att vätskan i tanken 
värms upp så mycket att trycket i tanken stiger och i värsta fall orsakar att den rämnar. Rent 
teoretiskt skulle vad man brukar kalla en BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour 
Explosion) kunna ske. Detta förlopp kan ge ett mycket stort momentan utsläpp av brinnande 
kolväte som kan ge värmeskador på människor och utrustning långa sträckor från 
bilutlastningen. Dock är sannolikheten för detta förlopp mycket osannolik. Som skydd finns 
fasta släcksystem på bilutlastningen som aktiveras automatiskt av branddetektorer på 
bilutlastningen eller via manuella startknappar. Vid brand kommer även räddningstjänsten 
att larmas och kan vid ankomst påbörja kyl och släckinsatser. 

 
Antaganden och beräkningar 
Sannolikheten för att en explosion ska uppstå vid bilutlastningen har bedömts till mycket 
låg, 1 (att detta sker < 1 gång på 1000 år). 
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Möjliga konsekvenser 
Människa, risk för flera allvarligt skadade/döda.   
Miljö, spridning av rökgas. Risk för spridning av släckvatten och produkt i omgivningen. 
Kan orsaka stora skador p.g.a. risken för följdeffekter.   
Ekonomi, skadad utrustning, produktionsstopp. Kan orsaka stora ekonomiska förluster.  
Samhällspåverkan, eventuell störning av rökgaser, tryckvåg. Utryckning av 
räddningstjänst.  

 

4.3.8 Stort utsläpp vid kaj eller rörledning från kaj 

Stort utsläpp (10-100 m3) vid kaj eller rörledning från 
kaj (riskexemplen gäller för de allvarligare 
händelserna i denna kategori) 

Människa Miljö Ekonomi 
K S R K S R K S R 
4 1  4 1  3 1  

 
 

Nedan summeras exempel på möjliga orsaker och barriärer (både förebyggande och avhjälpande) 
Stort utsläpp vid kaj eller rörledning från kaj 

Orsaker  Barriärer  
Läckageorsaker 
Korrosion, materialdegradering,  
materialutmattning 
erosion, felaktigt materialval, 
Bristfälliga sammanfogningar 
(svetsar),  
Felaktigt handhavande av 
driftpersonal vid drifttagande eller 
avställning av utrustning, tex öppna 
dräneringar 
Felaktigt handhavande av 
underhållspersonal tex vid 
montering av flänspackningar, byte 
pumptätningar osv.  
Felaktigt handhavande av 
fartygspersonal som tex pumpar 
med tryck över godkända värden 
Felfungerande instrumentfunktioner 
Yttre påverkan som t.ex. påkörning 
av ledning eller sabotage 
Sammantaget kan ovanstående 
exempelvis ge något av följande 
följdverkningar 
Ledningar/slangar: Hål/sprickor på 
ledning/slang eller 
lednings/slangbrott 
 

Tekniska (funktionella och fysiska) 
Rätt design på utrustning (material, temp och tryck) 
Rätt instrumentbaserade säkerhetssystem 
Rätt packningsmaterial och flänsåtdragning  
Säkerhetsventiler finns på samtliga distributionsledningar 
Spillskydd / invallningssarger på läckagekänsliga platser såsom, ventiler m.m. 
Kajen avleds till uppsamling som rymmer ca 30 m3 
Fjärrstyrda ventiler 
Oljeavskiljare på ca 7m3 resp. 10 m3 anslutna till hamnens OFA-system  
Nödstopp vid pumpplattor och för fartyg 
Länsar finns att tillgå inom oljehamnen om ett utsläpp sker från fartyg, vid kaj resp. 
på land och det kan nå hamnbassängen 
 
Icke-tekniska (organisatoriska och operativa) 
Verksamhetshandbok med instruktioner för drift och underhåll. 
Förebyggande underhåll och normenlig besiktning av slangar och rörledningar 
Underhållssystem 
Arbetstillstånd inkl. riskbedömning 
Daglig rondering och kontrollrutiner 
Utbildning av personal, egen och entreprenörer 
Instruktioner vid lossning från fartyg 
Säkerhetsvakt, lossningsledare (i kontrollrum) och ledningsvakt vid 
fartygslossningar 
Kommunikation via radio under hela lossningsförloppet. 
Landpersonal (lossningsledare, säkerhets- eller ledningsvakt) kan nödstoppa 
båtlossningen via kommunikationsradio eller verbalt till besättning ombord. 
Lossningsinstruktioner 
Räddningstjänst larmas 
Absorberingsmedel 
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Personal kallas till platsen för att åtgärda läckan. 
Saneringsföretag (tillkallas vid läckage) som tar upp fri produkt med sugbil. 
Därefter vidtar sanering av mark och grundvatten genom ”pump and treat” och/eller 
bortschaktning av förorenad jord. 

 

Exempel på scenario – Stort utsläpp (10-100 m3) av produkt vid kaj eller 
ledning i kajområdet 
Orsaken till utsläpp vid kaj eller i anslutande ledningar till depån kan vara ett flertal som 
till stor del sammanfaller med de exempel som getts under ovanstående scenarier. Det kan 
tex vara läckande ledningar eller slangar. Vid lossning av produkter från fartyg så kan av 
olika orsaker fartyget missa att följa överenskomna begränsningar som max flöde eller max 
tryck. Detta kan generera för stora krafter på tex slangar som kan börja läcka eller brista. 
Möjligheten till upptäckt och stopp av lossningen är goda då det alltid skall finnas en 
person på kajdäcket samt en på fartygsdäcket. Vid upptäckt av läckage så kan lossningen 
snabbt stoppas från fartyget (via anrop från kajpersonal eller från egen däckspersonal). 
Lossningshastigheter av olika produkter ligger mellan ca 800-1200 m3/h vid fulla tillåtna 
flöden så utläckage vid tex fullt slangbrott kan bli relativt stora (10 -100 m3). Kajdäcket 
har hårdgjorda ytor som avleds till ett uppsamlingsutrymme som rymmer ca 15 m3. 
beroende på var slangen brister kan man inte utesluta spill även på fartygsdäck eller till 
havet. Vid hamnbassängen finns ett system för utläggning av länsor permanent tillgängligt 
så att hamnbassängen kan avgränsas mot Öresund. Om spillet är stort eller att vindar och 
strömmar är ogynnsamma kan inte uteslutas att spillet kan driva ut i Öresund före länsor 
har hunnit komma på plats.  
 

Antaganden och beräkningar 
Sannolikheten för att ett stort utsläpp ska uppstå vid kaj har bedömts till mycket låg, 1 (att 
detta sker < 1 gång på 1000 år).  
 

Möjliga konsekvenser 
Människa, risk för personskada på grund av skadad utrustning.   
Miljö, spridning av produkt till ytvatten. Omfattande spridning. Vid spridning till hamn-
bassängen kan fåglar som befinner sig i bassängen eller landar där skadas. Sprids utsläppet 
utanför bassängen kan stränder och värdefulla naturområden skadas. Inom Helsingborgs 
Hamn finns inga friluftsområden eller skyddade naturmiljövärden. I Öresund och längs 
med kusten finns dock ett antal skyddade områden, läs vidare nedan.   
Ekonomi, omfattande saneringskostnader, skadad utrustning, produktförlust. 
Samhällspåverkan, uttryckning samt utrustning, räddningstjänst. 
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4.4 Tidigare olyckor och tillbud 

En granskning av olyckor och tillbud inom Preems depåverksamhet som var eller kunde ha 
eskalerat till en allvarlig kemikalieolycka har genomförts som del i riskutredningen. Vid 
genomgång av bolagets interna rapportering av olyckor och tillbud i databasen Synergi 
studerades även underlag från raffinaderierna. Arbetsgruppen för säkerhetsrapporten fann 
emellertid att dessa erfarenheter i merparten av fallen inte var direkt applicerbara på 
depåverksamheten. De har därför inte inkluderats i sammanställningen i riskutredningen.  
 
Raffinaderierna hanterar delvis andra farliga ämnen än depåerna. Processerna på raffinade-
rierna och depåerna skiljer sig markant åt. På raffinaderierna hanteras farliga ämnen ofta 
vid högt tryck och temperatur, vilket inte förekommer på depåerna. Raffinaderiernas 
cisternparker skiljer sig också åt jämfört med depåerna avseende cisternernas utformning 
och övrig utrustning samt rutiner för drift och underhåll. Preems SHM-sektion följer dock 
kontinuerligt inrapporterade olyckor och tillbud inom både raffinaderierna och depåerna 
för att vid behov föra erfarenheter vidare från en del av bolagets verksamhet till en annan.  
 
Vidare har granskning gjorts av ett begränsat urval av andra olyckor inom branschen i 
Sverige resp. utomlands. Preem följer utveckling och erfarenheter inom branschen natio-
nellt och internationellt via exempelvis branschorganisationerna SPBI och Concawe.  
 

4.5 Dominoeffekter, yttre påverkan och nya produkter 

Dominoeffekter 
Midroc har i samarbete med Preem tagit fram en sammanställning av dominoeffekter och 
yttre påverkan 
 
Information från dominoutredningen har nyttjats i säkerhetsrapportens del 2 Beskrivning av 
verksamhetens omgivning, se avsnitt 2.6 Beskrivning av närliggande verksamheter och 
andra verksamhetsplatser etc. som kan påverka risken för en allvarlig kemikalieolycka och 
avsnitt 2.7 Beskrivning av områden där en allvarlig kemikalieolycka kan inträffa. 
Kunskaper som erhölls vid genomgången av dominoeffekter och yttre påverkan har 
beaktats vid urval och formulering av scenarier.  
 
Underlag till dominoutredningen har bl.a. utgjorts av riskanalyser från grannverksamheter 
som Preem har fått ta del av. Underlag har erhållits från Logicator, Nordic Storage, ODEC 
och Svenska Lantmännen.  
 
Den händelse som bedöms kunna innebära tydligaste risken är för Nordick Storage eller 
omvänt är brand i någon av de närliggande tankarna. Strålningsvärde för mottagande 
tankar ligger i området ca 12-18 kW/m2 vid ogynnsamma förhållanden (främst 
vindriktning och styrka).  
Denna strålningsnivå ligger inom området där kylning av tankar bör påbörjas inom relativt 
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kort tid. Som konsekvensbegränsande barriär kan även tas med att båda Preems tankar 
såväl som Nordic Strorage tanken har yttre isolering som minskar värmelasten på själva 
tanktaket och tankmanteln. Dock är det inte troligt att denna isolering är dimensionerad för 
brandlaster och därför kommer den troligen att försämras under brandens gång men den 
bör kunna medräknas som att tidsspannet till att påbörjad kylning startar kan utökas 
jämfört med en oisolerad tank. 
 
 

 
Figur 4.5:1  Brand Nordic Stories tank 
 

  
Figur 4.5:2  Brand TK318 Preem 
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Utöver detta så finns risker som bedöms ännu lägre i följande fall: 
Gasmolnsexplosion i någon av tankarna eller på bilutlastningsplatsen eller explosion i 
tankbil kan påverka Logicator respektive Nordic Storage genom tryckpåverkan och splitter. 
 
Vid en större brand hos Preem kan rökgaser, beroende på vindriktningen, spridas till andra 
verksamheter inom och utanför hamnen samt till de närmaste bostadsområdena. 
 
Ett produktutsläpp vid kaj kan spridas ut i hamnbassängen. Beroende på utsläppets storlek, 
väderförhållanden etc. kan det eventuellt spridas vidare ut i Öresund. Detsamma gäller vid 
ett större produktutsläpp från cistern beroende på var cisternen är belägen. 
 
Ett mycket stort produktutsläpp på depåområde Preem 2 skulle kunna påverka Nordic 
Storages och Conteam Repairs områden. 

 
 

Nya produkter 
Biobaserade produkter 
De biobaserade produkter som hanteras inom depån och de troliga produkter som kan 
komma i närtid är generellt sett mindre skadliga än dagens fossila produkter. Tex har de 
flesta biobaserade produkterna höga flampunkter och är i vissa fall inte klassade som 
brandfarliga varor (Flp över 100 grader C). Även de biologiska effekterna vid olika former 
av spill till mark eller hav bedöms vara lägre än för motsvarande fossila produkter.  
Utifrån den information som Preem i dagsläget har tillgång till, så finns inget som pekar på 
att det vid spill i vatten kan förväntas egenskaper som skulle försvåra sanering och 
inlänsning jämfört med dagens fossila produkter. 
Dock innehåller flertalet av de biobaserade produkterna ämnen som kan ge en annan 
korrosionsmekanism. Därför kontrolleras detta för varje enskilt ämne innan lagring sker så 
att varorna läggs i tankar som har lämpliga korrosionsskydd. 
Oberoende av de generellt mindre skadliga effekterna av bioprodukter kommer de att 
hanteras på depån med samma försiktighetskrav som gäller för dagens fossila produkter för 
att fortsatt hålla en hög säkerhetsnivå. 
Avfallsbaserade produkter 
Den produkttyp som bedöms ligga närmast i tiden för att hanteras inom depån är pyrolysolja 
från plastavfall. Det är en klass 1 vara och har liknande egenskaper som tex bensin. Den 
kommer att hanteras på samma sätt som de övriga klass 1 varorna och bedöms inte medföra 
några nya eller värre risker än dagens hanterade klass 1 produkter. 
 

Faror klimatförändringar 
Det finns en allmän samstämmighet inom Sverige att klimatet förändras löpande och att 
förändringen gått snabbare under senare decennier. Det har bl.a. inneburit höjda 
havsnivåer. Prognoser för hur denna utveckling kan tänkas fortsätta finns i ett antal olika 
rapporter och simuleringar. Det finns en hel del spridning mellan antagandena men om 
man har 50 år som horisont så ligger havsnivåhöjningen i spannet 0,3 – 0,6 m. Till detta 
kan läggas de väderbetingade höjningarna i samband med olika lufttryck och hårda vindar.  
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inom samma 50 års horisont finns beräkningar som visar att det vid fåtal tillfällen kan vara 
havsnivåer som ligger 2 – 3 m högre än dagens normalvattenstånd. 
För depån så kan dessa extrema högvattentillfällen eventuellt skapa vissa begräsningar och 
översvämningar inom vissa depådelar.  
En andra del av klimatförändringarna är risken för kraftigare regn. De skyfall som idag kan 
benämnas som ”10 års regn” eller ”100 år regn” bedöms kunna förvärras med 
storleksordningen 5-10 % inom en 50 års period. Dessa regn har ofta mycket lokala 
variationer men om ett ”100 års regn” faller över depåområdet kan man inte utesluta att 
flertal ytor kan komma att översvämmas. Detta kan i sin tur innebära att all verksamhet 
stoppas samt att det kan innebära att avloppssystem och sumpar kan överflöda så att orenat 
vatten kan spridas utanför invallade och hårdgjorda ytor och spridas till mark om 
omgivande hav. Dock är bedömningen att volymerna av kolväten som okontrollerat sprids 
är relativt små.  
 
 

4.5.1 Samråd 

Se säkerhetsrapportens del 1. Sammanfattning, namnuppgifter, inledning, 
handlingsprogram och samråd.  
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5.1 Inledning 

I denna del av säkerhetsrapporten fokuseras på skyddsåtgärder och insatser som syftar till 
att begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka och/eller minska risken för att en 
mindre olycka eskalerar. Hänvisningar görs till depåns interna plan för räddningsinsatser, 
vilken ingår som bilaga 5.1.  
 
Utöver de beskrivna skyddsåtgärderna finns andra skadebegränsande resp. skadeav-
hjälpande barriärer som kan nyttjas vid incidenter t.ex. ett mindre spill av produkt. Dessa 
barriärer finns beskrivna i den interna planen för räddningsinsatser, säkerhetsrapportens del 
3 Beskrivning av anläggningen.  
 

5.2 Beskrivning av tekniska åtgärder inkl. utrustning på anlägg-
ningen för att begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka 

5.2.1 Invallningar 

Klass 1-cisternerna är invallade med betonginvallningar som rymmer hela cisternens volym 
för enskild tank och för gemensam invallning  ryms den största cisternens innehåll plus 10 
% av de övriga. Detta överensstämmer med krav i depåns tillstånd enligt miljöbalken.  
 
För cisterner innehållande produkt med flampunkt >55°C har låginvallningar, så kallade 15-
minutersinvallningar, uppförts. Dessa rymmer minst den volym som pumpas med maximal 
tillåten pumphastighet från fartyg till cistern under 15 minuter. 
 
Additivtankar står på hårdgjord yta inom invallning. 
 
Pumpar är placerade på betongplattor med sarg. Detsamma gäller för gasåtervinnings-
anläggningen (VRU). Pumphus utanför invallningar har egen invallning.  
 
Bilutlastningsplatsen har betongplatta ansluten till OFA-systemet. 
 

5.2.2 Länsar, tättingar och oljelarm 

Länsar finns att tillgå inom Energihamnen om ett utsläpp sker från fartyg eller från land till 
hamnbassängen. Genom att lägga ut länsarna är det möjligt att förhindra att produkt når 
stränder och skyddsvärda naturområden. 
 
Tättingar finns i anslutning till dagvattenbrunnar. Med hjälp av dessa kan utsläpp till dag-
vattennätet begränsas. 
 
Det finns två oljeavskiljare på depåområdet, som rymmer ca 7 m3 respektive 10 m3.  De är 
försedda med oljelarm och anslutna till hamnens OFA-system. 
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5.2.3 Brandskydd 

Brandgator 
Brandgator mellan depåområdena minskar risken för brandspridning och underlättar 
insatser. 

Skum och pulver 
På depån: 

• Fasta skumpåföringar finns på samtliga cisterner i drift (utom 318) som är större än 
50 m3. 

• Skumsprinkleranläggning på utlastningen, vilken aktiveras automatiskt vid 
brandlarm, men kan även startas manuellt. 

• En manuellt hanterad skumanläggning för mindre bränder eller för att hindra ett spill 
att antändas.  

• Handbrandsläckare 
 
Vid kajen: 

• Handbrandsläckare 
• Skumaggregat 

Kylsprinkler 
Kylsprinklers på tak för alla klass 1 cisterner över 50 m3 samt på två även kylning av mantel  
 

Släck- och kylvatten 
Brandpostsystem finns inom hamnen för tillgång till släck- och kylvatten.  
 
Omhändertagande av förorenat skum och/eller släckvatten efter eventuellt släckningsarbete 
avgörs i varje enskilt fall i samråd med räddningstjänst och tillsynsmyndighet. Som ett led i 
projektet att anlägga 15-minutersinvallningar har Preem tagit fram en släck- och 
kylvattenutredning. Syftet med utredningen är att se över depåns förmåga att avleda och 
omhänderta släck- och kylvatten och eventuell utsläppt produkt vid en brand.  

Brandlarm 
Automatiskt brandlarm finns installerat:  

• På lastöarna och när larmet aktiveras startar skumsläckcentralen automatiskt.  
• I byggnader på depån 
• I elrum 
• På gasåtervinningsanläggningen 
• I pumprum 

 
Larmen kan även utlösas manuellt. Detsamma gäller bilutlastningens skumanläggning. 
Brandlarm ute på depån är kopplade till SOS-alarm, som utöver att larma räddningstjänsten, 
även kontaktar depåpersonal via beredskapstelefonen. Samtliga brandlarm är kopplade till 
SOS. Brandlarm i kontorsbyggnaden går till SOS.  
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Gas- och flamdetektorer  
Gasdetektorer finns på flera platser på depån: 

• I invallningarna till bensincisternerna. 
• Vid alla bensinpumpar. 
• I kulvert där bensinledningar går. 
• Bilutlastningen – både gas- och flamdetektorer 
• Vid gasåtervinningsanläggningen (VRU) - både gas- och flamdetektorer. 

Detonationsskydd 
VRU:n är utrustad med detonationsskydd som skyddar VRU-anläggningen vid en eventuell 
explosion i rörledningen för bensingas. 

Intertgas 
VRU:n är försedd med två oberoende mätsystem för att kunna detektera eventuella ”hot 
spots” i kolfiltren. Vid detektion av en ”hot spot” stängs VRU:n av och kolfiltren av auto-
matiska ventiler i in- och utloppen. Dessa stänger av syretillförseln och förhindrar vidare 
utveckling av en ”hot spot”. För att eliminera ”hot spots” görs kolbädden inert med hjälp av 
kvävgas. 
 

5.2.4 Övriga tekniska åtgärder 

Tryckavlastning 
Säkerhetsventiler finns på rörledningar som konstant är fyllda med produkt d.v.s. distri-
butionsledningar för huvudprodukter och additiv. Importledningar töms alltid efter loss-
ning/lastning av fartyg och därmed behövs inte tryckavlastning. Säkerhetsventilerna är 
avsedda huvudsakligen för termisk expansion. 

Nödstopp 
Det finns sammanlagt 23 st nödstopp utplacerade på depån. Oavsett vilket av dessa som 
utlöses stoppas även bilutlastningen.  
 
Nödstopp aktiveras automatiskt vid: 

• gaslarm i VRU (d.v.s. A-larm när koncentrationen är över 20 % LEL) 
• aktivering av brandlarm  
• aktivering av överfyllnadsskydd på tankbil – stoppar endast aktuell lastö. 

 

5.3 Beskrivning av icke-tekniska åtgärder för att begränsa 
följderna av en allvarlig kemikalieolycka 

Exempel på åtgärder: 
• Kompetent intern och extern personal – se avsnitt 2.4 Kompetens och utbildning i 

bilaga 1.1, Säkerhetsledningssystem, till säkerhetsrapportens del 1 för information 
om utbildning, kompetenskrav m.m. 

• Depåpersonal har beredskap på kvällar, helger osv. 
• Rondering på depån vardagar dagtid av egen personal och på övrig tid av väktare. 
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• Dokumenterade rutiner för drift av depån, underhåll etc. – se avsnitt 3.1 
Övergripande styrning i bilaga 1.1, Säkerhetsledningssystem, till 
säkerhetsrapportens del 1 och 3.2 Beskrivning av processerna inkl. förebyggande 
åtgärder och bästa praxis i del 3 Beskrivning av anläggningen för närmare 
information. 

• Uppmärkta rörledningar, ventiler etc. 
• För arbete ute på depån krävs arbetstillstånd – se avsnitt 3.2.1 Arbetstillstånd i 

bilaga 1.1, Säkerhetsledningssystem, till säkerhetsrapportens del 1. 
• Säkerhetskrav ställs av Preem på fartyg och tankbilar som transporterar bolagets 

produkter. Se 3.2.1 Lossning och lastning av fartyg resp. 3.2.4 Utlastning till tank-
bil i säkerhetsrapportens del 3. 

• Klassningsplan avseende risk för explosionsfarlig miljö.  
• Intern plan för räddningsinsatser – se bilaga 5.1. 
 

5.4 Organisation för alarmering och räddningsinsatser 

Se bilaga 5.1 intern plan för räddningsinsatser.  
 

5.5 Beskrivning av tillgängliga interna och externa resurser 

5.5.1 Interna resurser 

De interna resurserna hos Preem vid anläggningen utgörs av personal på dagtid under 
vardagar. Under övrig tid på dygnet utgörs de personella resurserna av Preem-personal med 
bered-skap.  
 
Vid en eventuell räddningsinsats utför depåpersonalen det räddningsarbete som de är 
utbildade för. Personalens uppgift är att i första hand larma räddningstjänsten samt undsätta 
och ge första hjälpen till skadade personer tills räddningstjänsten anländer och tar över 
ansvaret för räddningsinsats. 
 
Se 5.2 Beskrivning av tekniska åtgärder inkl. utrustning på anläggningen för att begränsa 
följderna av en allvarlig kemikalieolycka resp. 5.3 Beskrivning av icke-tekniska åtgärder för 
att begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka för ytterligare information om interna 
resurser.  
 

5.5.2 Externa resurser 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
Beroende på vad som har hänt och vilken information som ges vid larmmottagningen, sam-
tidiga larm och omständigheter i övrigt larmar ledningsoperatörerna ut erforderliga enheter. 
När räddningsledaren är framme på skadeplatsen görs en första bedömning av vilka enheter 
(ledning, släck, räddning, vatten, höjd, specialenheter storskalig släckutrustning och 
specialenheter kem) som erfordras samt hur länge dessa tas i anspråk. 
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Räddningstjänsten samverkar med berörd anläggning vid en olycka. Beroende på olyckans 
omfattning kan samverkan även ske med polis, sjukvård, miljökontoret, länsstyrelsen, SPBI, 
SMC, kustbevakningen m fl. 

Släckmedelscentralen (SMC)  
Arbete med brandbekämpning vid en storskalig brand utförs av SMC i samråd med rädd-
ningstjänsten. SMC är ett av oljebolagen gemensamägt bolag som tillhandahåller utrustning 
för storskaliga släckinsatser inom oljedepåanläggningar. Syftet med SMC är att säkerställa 
erforderlig släckkapacitet för de cisterner och motsvarande riskobjekt som finns i de svenska 
oljedepåerna. Ur risksynpunkt har det inte ansetts motiverat att anskaffa denna utrustning till 
varje specifik depå. SMC har därför i samråd med berörda myndigheter och 
räddningstjänster valt att bilda fyra regionbaser med insatsstyrkor från respektive rädd-
ningstjänster i Göteborg/Mölndal (region väst), Stockholm (region öst), Malmö (region syd) 
och Sundsvall (region norr). Utrustningen är modulbaserad för att medge snabb transport till 
berörd depå inom regionen. Vid en brand i Helsingborg är det i första hand SMC Malmö 
som tillkallas. 
 
SMC:s storskaliga utrustning är inte specifikt kopplad till en viss depå, men dess resurser 
bör alltid vägas in i den totala riskvärderingen och vid anskaffning av specifik utrustning i 
en enskild anläggning. För anläggningarna i respektive regionbas innebär SMC en avsevärd 
resursförstärkning medan anläggningar utanför regionbasen också måste beakta insatstiden. 
I händelse av brand i en cisternanläggning ska ur säkerhetssynpunkt alltid SMC:s resurser 
inkallas även om de lokala resurserna planeringsmässigt är tillräckliga för att kunna släcka 
branden. 
 
Inom varje region finns en insatsstyrka som vid en insats står till räddningsledarens förfog-
ande så länge denna bedömer de som erforderligt. Insatsstyrkan utgör under räddnings-
ledaren en organisatoriskt och funktionellt sammanhållen enhet under sitt eget befäls direkta 
ledning och ansvar. Alla teamchefer har genomgått grundläggande utbildning i släckning av 
bränder i bl.a. oljedepåer. 
 
Inom varje region finns en koordinator som fungerar som kontaktperson mellan berörda 
parter, medverkar vid insatsplanering på depåerna, planerar, organiserar och medverkar vid 
övningar. Som komplement till övningarna finns även en upprättad utbildning (”Grundkurs 
– Storskalig oljebrandssläckning”) vilken är avsedd både för personal som arbetar inom 
SMC och för berörd personal vid de lokala räddningstjänsterna. 
 
Utrustningen är modulbaserad. Varje modul består av följande komponenter (SPBI, 2019). 

• En dieseldriven pump med en kapacitet på 10 000 l/min 
• 2 * 800 m brandslang med diameter 150 mm  
• 16 ton filmbildande alkoholbeständig skumvätska 
• Inblandningsutrustning för 3 % och 6 % skum 
• En skumkanon med en kapacitet på 8 000 l/min 
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För ytterligare information om SMC hänvisas till http://spbi.se/miljoarbete/smc/.  

Sugbilar och saneringsföretag 
Depån har jouravtal med sugbilar för ADR-gods och saneringsföretag.  
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1 Inledning  

Då Preems depåer omfattas av Sevesolagen (1999:381) ska ett handlingsprogram utarbetas för 
hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas. Handlingsprogrammet ska genomföras 
genom ett säkerhetsledningssystem. Kraven på vad ett säkerhetsledningssystem ska omfatta 
finns i bilaga 2 till Sevesoförordningen (SFS 2015:236). 

Bolagets verksamhet styrs genom ett integrerat ledningssystem som är upprättat efter beslut 
från koncernledningen. Systemet omfattar kvalitet, miljö, säkerhetsledning och arbetsmiljö 
samt är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö). Handlingsprogrammet 
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor genomförs med hjälp 
av ett säkerhetsledningssystem. Säkerhetsledningssystemet är helt integrerat i lednings-
systemet och är därmed fastställt av företagsledningen. Ledningssystemet finns dokumenterat 
på Preems intranät, och är tillgängligt för alla medarbetare. 

Policys, koncernregler och koncerninstruktioner har förts ut i affärsområdena och 
kompletterats med verksamhetshandböcker för respektive affärsområde. I verksamhetshand-
böckerna förtydligas hur affärsområdet styrs och hur verksamheten bedrivs. Aktuella och 
gällande utgåvor av mål, befattningsbeskrivningar, instruktioner och annan dokumentation 
som här hänvisas till återfinns på Preems intranät och i arkiv. 

1.1 Bakgrund  

Preems principiella hållning till anläggningssäkerhet finns redovisad i företagets SHM 
(Säkerhet, Hälsa, Miljö)-policy. För att följa denna policy har företaget ett 
säkerhetsledningssystem, som ska säkerställa att alla tillämpliga krav rörande 
anläggningssäkerhet identifieras, tillgodoses, utvärderas samt att åtgärder för ständiga 
förbättringar vidtas. 

1.2 Syfte och omfattning 

Syftet med denna instruktion är att utgöra en övergripande beskrivning av Preems operativa 
depåers säkerhetsledningssystem så som det ser ut och tillämpas inom depåorganisationen. 

1.3 Definitioner 

1.3.1 Anläggning 

Med anläggning menas cisterner/lagringstank, bergrum, rörsystem, pumpar, ventiler, tankbils-
utlastningar, inpumpningssystem, gångbord/lejdare, eldistributionsnät, VRU (Vapour 
Recovery Unit). I anläggningarna ingår även dess reglerutrustning, logiska styrsystem, givare 
och alla andra former av automation.  

1.3.2 Anläggningssäkerhet 

Med begreppet anläggningssäkerhet (även kallat processäkerhet) avses alla fysiska och 
tekniska funktioner och system, rutiner och aktiviteter som syftar till att motverka utsläpp av 
farliga ämnen, brand eller explosion på de aktuella anläggningarna, samt att begränsa 
konsekvenserna därav.  
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Det grundläggande målet med en god anläggningssäkerhet kan följaktligen sägas vara att 
hålla kolväten och övriga kemikalier som hanteras ”på rätt sida väggarna”, d.v.s. inneslutna i 
de rör och behållare där de ska finnas.  

En bild som på ett övergripande sätt beskriver begreppet anläggningssäkerhet är den s.k. 
”säkerhetsflugan” (bow-tie). I varje anläggning finns en rad faror som potentiellt kan leda till 
en farlig händelse med oönskade konsekvenser. Den ”topphändelse” som man primärt vill 
undvika är utsläpp av farligt media till atmosfär (LOPC = Loss Of Primary Containment). 

 
1.3.3 Barriär 

För att undvika farliga händelser med oönskade konsekvenser finns olika barriärer 
(skyddsanordningar) installerade och implementerade. Barriärerna kan vara fysiska eller 
administrativa, och de kan vara förebyggande eller konsekvensbegränsande.  

Utrustning som utgör någon form av barriär i detta sammanhang kallas för ”Säkerhetskritisk 
utrustning”. Aktivitet som utgör eller syftar till att upprätt hålla någon form av barriär kallas 
för ”Säkerhetskritisk aktivitet”. Befattningar som i något hänseende ansvarar för 
säkerhetskritisk utrustning och/eller aktiviteter ska vara väl medvetna om detta samt innehas 
av personer med tillbörlig kompetens. 

1.3.4 Säkerhetsledningssystem 

Ett företags säkerhetsledningssystem kan enkelt definieras som summan av alla instruktioner 
(eller delar av instruktioner) som rör arbetet med anläggningssäkerhet, uppföljning av 
desamma samt systematik för att vid behov genomföra korrigerande åtgärder. En mera 
ingående beskrivning tar sin grund i den utformning som de flesta ledningssystem som finns 
följer, den s.k. Demingscirkeln, som omfattar de fyra momenten planera, genomföra, 
utvärdera samt agera. 
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I ett säkerhetsledningssystem motsvaras momentet planera av exempelvis SHM-policy och 
handlingsplaner, genomföra av genomförandet av säkerhetsarbetet i enlighet med 
instruktioner och utbildningar, utvärdering av incident- och olycksutredningar, revisioner, 
skyddsronder, observationer, och uppföljning av processäkerhetsindikatorer, agera slutligen 
motsvarar att man agerar på de brister som identifieras och att nödvändiga åtgärder vidtas. 

1.3.5 Sevesolagstiftningen 

Sevesolagstiftningen är en europeisk lagstiftning (”Seveso III-direktivet”) som riktar sig till 
företag som hanterar stora mängder kemikalier och syftar till att motverka stora och allvarliga 
kemikalieolyckor.  Bakgrunden till denna lagstiftning är en allvarlig olycka som inträffade i 
den italienska staden Seveso år 1976, då ett stort utsläpp av dioxiner inträffade i vid en 
kemisk fabrik, med allvarliga följder för människor och djur i omgivningen. 

Seveso-direktivet är infört i svensk lagstiftning genom ett antal lagar, förordningar och 
föreskrifter: lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor (SFS 1999:381) med tillhörande förordning (SFS 2015:236) och föreskrift 
(MSBFS 2015:8), lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), miljöbalken (SFS 1998:808) 
samt plan- och bygglagen (SFS 2010:900).  
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2 Organisation 

2.1 Allmänt 

Preems organisation på olika nivåer beskrivs i organisationsscheman som finns tillgängliga på 
Preems intranät. Ledning, styrning och utveckling baseras på en linjeorganisation med 
verksamhetsansvariga chefer, vilka har arbetsmiljöansvar för personal, ansvar för budget samt 
ansvar för att leda och fördela personalens operativa arbete. Individuella roller, ansvar och 
befogenheter finns dokumenterat i befattningsbeskrivningar. 

Inom Preems affärsområden finns stöd- och specialistfunktioner som bistår 
linjeorganisationen i säkerhetsarbetet.       

2.2 Roller, ansvarsfördelning och befogenheter 

Rollbeskrivningar finns på Preems intranät. Befattningsbeskrivningarna utgör en del av 
respektive affärsområdes/stabs ledningssystem och lagras av resp. chef i personalsystemet. 

Chef för Supply & Trading har det övergripande ansvaret för verksamheten som 
depåorganisationen tillhör, det vill säga affärsområdet Supply & Trading. Under chef för 
Supply & Trading finns närmast sektionschefer för: 

• Trading 
• Planning & Optimizing 
• Physical Management 
• Depot Management 

För Preems operativa depåer, som tillhör Depot Management, ansvarar chef för Depot 
Operations. Depåcheferna har ansvar för drift och säkerhet på respektive depå. 

Cheferna har delegerats personalansvar och budgetansvar och ansvarar för att verksamheten 
bedrivs enligt i ledningssystemet föreskrivna regler och rutiner. Delegering sker skriftligen, 
samt via befattningsbeskrivningar och rollbeskrivningar 

Avdelningen Technical inom sektionen Depot Management ansvarar att för 
projektverksamheten inom sektionen. Avdelningens medarbetare fungerar som projektledare 
vid förändringar eller nybyggnationer på depåerna. Projektledaren ansvarar för projektets 
genomförande och ekonomi samt att Depot Managements projektrutin . 

På koncernnivå finns även affärsområden Human Resources (HR) och Hållbar Utveckling 
(HU). Inom HU finns bland annat sektionen Säkerhet, hälsa och miljö (SHM).  

SHM omfattar stabsfunktioner inom arbetsmiljö, anläggningssäkerhet, security, hälsa och 
miljö. Inom SHM finns Safetyavdelningen och Miljöavdelningen med syfte att stödja 
samtliga affärsområden o deras säkerhets, arbetsmiljö- och miljöarbete. Inom dessa 
avdelningar finns för depåorganisationen säkerhets- och arbetsmiljöingenjör, 
säkerhetsrådgivare samt miljökoordinator med uppgift att övergripande bevaka lagefterlevnad 
inom områdena arbetsmiljö, anläggningssäkerhet, miljö och farligt gods, stödja vid 
myndighetskontakter samt ta fram verktyg, rutiner, instruktioner och utbildningar. 

HR ansvarar bland annat för stöd i samband med rekrytering, utvärdering och 
kompetensutveckling av Preems medarbetare och chefer. 
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2.2.1 Underleverantörers personal 

Personal från olika typer av underleverantörer förekommer inom den löpande verksamheten 
på depån. Arbetsuppgifterna med anknytning till säkerhetsarbete och risker för allvarlig 
kemikalieolycka: 

• Båtlossning 
• Kontroll av cisterner, rörledningar m.m. 
• Rondering på depån nattetid och helger 
• Elarbeten och andra entreprenader 
• Tankbilstransporter 

Avtal finns tecknade för ansvariga firmor och dessa ansvarar för att deras medarbetare har 
nödvändig kompetens. Utbildning med mera beskrivs i avsnitt 2.4 Utbildning. 

2.3 Särskilda ansvar utifrån lagstiftning 

2.3.1 Lagefterlevnad  

Se avsnitt 3.1.2. Lagbevakning och lagefterlevnad avseende kontinuerlig bevakning av 
förändringar i lagstiftning rörande anläggningssäkerhet, som är applicerbar på 
depåverksamheten. För lagefterlevnaden på respektive depå ansvarar respektive depåchef. 

2.3.2 Rapportering av tillbud och olyckor till berörda myndigheter 

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt tillhörande förordning (SFS 
2003:789) ska vissa anläggningssäkerhetsrelaterade händelser anmälas till myndigheterna. 
Motsvarande krav finns även i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381) med tillhörande förordning (SFS 2015:236) och 
föreskrift (MSBFS 2015:8), miljöbalken (SFS 1998:808). Den depåchef inom vars 
ansvarsområde en olycka eller allvarligt tillbud inträffat ansvarar för att kontakta SHM 
(miljökoordinator, säkerhets- och arbetsmiljöingenjör och säkerhetsrådgivare) för en 
bedömning om händelsen är anmälningspliktig. Om så är fallet genomförs en anmälan. Även 
chef SHM ska informeras om dialogen.  

Instruktion ”Kommunikation med myndigheter” beskriver rutiner för myndighetskontakt 
avseende rapportering vid incidenter och tillbud. 

2.3.3 Hanteringstillstånd och föreståndare för hantering av brandfarlig 
vara 

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) samt tillhörande 
förordning (SFS 2010:1075) krävs tillstånd för hantering av brandfarliga varor i den 
omfattning som sker på depåerna, samt att det för varje tillståndspliktig depå finns en utsedd 
föreståndare för hanteringen av brandfarlig vara. Tillstånden finns tillgängliga i 
”Tillståndsportalen”. 

Föreståndaren har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav 
och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som 
meddelats i anslutning till lagen. Tillståndshavaren ska se till att föreståndaren ges de 
befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att hen ska kunna fullgöra sina 
uppgifter. 

Page 345 of 372



 

Säkerhetsledningssystem Godkänd datum: 2020-03-27 
Dokument-ID: PREEMLS-139903871-20 Sid 8 av 21 
 Utskriftsdatum: 2020-10-17 

 

Inom depåorganisationen är depåchefen ansvarig för hanteringstillståndet i sin helhet, det vill 
säga denne är både tillståndshavare och föreståndare, samt ansvarar för relaterade kontakter 
med lokal Räddningstjänst.  

2.3.4 Systematiskt Brandskydd  

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska ägare eller nyttjanderättsinnehavare 
av byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av 
brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som 
behövs för att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av brand. 
Depåchef är ansvarig för det systematiska brandskyddet för respektive depå. 

Se även instruktion ”Vital säkerhetsutrustning”. 

2.3.5 Säkerhetsrapporter 

Enligt Sevesolagstiftningen klassificeras depåerna som ”Sevesoanläggningar av den högre 
graden”. Detta innebär för varje depå bl.a. krav på att en säkerhetsrapport ska finnas på plats 
och uppdateras minst vart femte år samt vid förändringar som väsentligt påverkar faran för en 
allvarlig kemikalieolycka, att information om anläggningen och dess riskbild ska 
tillgängliggöras för allmänheten etc. Ansvar för detta har respektive depåchef med stöd från 
SHM. 

2.3.6 Säkerhetsrådgivare 

Enligt Lagen om transport av farligt gods (SFS 2006:263) och tillhörande förordning (SFS 
2006:311) ska den vars verksamhet omfattar transporter av farligt gods enligt denna lag ha en 
säkerhetsrådgivare, som har till uppgift att, under verksamhetsledningens ansvar, verka för att 
skador i samband med transporterna förebyggs. Denne ska vara godkänd av och anmäld till 
MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Preem omfattas av denna lagstiftning 
och ansvar för tillhandahållande av befattningen Säkerhetsrådgivare ligger på 
Säkerhetsavdelningen.  

Säkerhetsrådgivare är kontaktman mot MSB och rapporterar i enligt med dess föreskrift om 
säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods (MSBFS 2015:9). 

2.3.7 Ackrediterad kontroll enligt tillämpliga föreskrifter  

Ett antal lagstiftningar ställer krav avseende kontroll av utrustning: 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner med anslutna 
rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3), Sprängämnesinspektionens 
föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor (SÄIFS 2000:2), Användning och kontroll 
av trycksatta anordningar (AFS 2017:3) samt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 
mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24). 

Depåchefen ansvarar för att kontroll enligt dessa föreskrifter planeras och genomförs.  

2.3.8 ATEX  

Depåchef ansvarar i egenskap av föreståndare för brandfarlig vara för att klassningsplaner och 
explosionsskyddsdokumentation finns och uppdateras i enlighet med krav i Statens 
räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och 
vätskor (SRVFS 2004:7).  
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Depåchefen ansvarar också för att kraven på elektrisk samt mekanisk utrustning på depån 
uppfylls enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter elektrisk utrustning och elektriska 
skyddssystem avsedda för användning för potentiell explosiv miljö(ELSÄK-FS 2016:2) samt 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 
2016:4).  

ATEX-direktiven (99/92/EG och 2014/34/EU) är införda i svensk lagstiftning enligt 
ovanstående föreskrifter.  

När ny utrustning med ATEX-certifikat installeras ska gällande ATEX-intyg lagras i 
respektive depås dokumentation. 

Instruktion ”Projektrutin för depåanläggningar” och dess bilagor understödjer att ATEX-
dokumentation uppdateras inom förändringsinvesteringar på depåerna. 

2.4 Kompetens och utbildning 

Preems målsättning är att vi alla ständigt ska bli bättre och minimera risken för olyckor. 
Specifika kompetenskrav för respektive befattning, utifrån de ansvar och arbetsuppgifter som 
omfattas, fastställs av respektive sektions- eller avdelningschef. För varje individ 
dokumenteras vilka utbildningar personen har genomgått och när. I samband med det årliga 
utvärderingssamtalet följs detta upp och årets utbildningar planeras. Utbildningarna följs upp 
genom depåernas utbildningssystem Preem LMS (Learning Management System) och HR-
systemet Agda.  

2.4.1 Utbildning av egen personal 

Preem har återkommande program för utbildning av medarbetarna inom bland annat teknik, 
säkerhet, brandskydd, arbetsmiljö och miljö. Nyanställd personal genomgår en 
säkerhetsutbildning innan de får utföra något arbete på depån. Utbildningen består av en 
introduktion till verksamheten, genomgång av säkerhetsinstruktioner samt informationsfilmer 
åtföljda av test. 

Depåpersonalen genomgår regelbundet brandutbildning. Övningar i utrymning utförs ärligen 
tillsammans med övriga aktörer inom hamnen. Vidare genomförs andra nödlägesövningar i 
samband med SMC (Släckmedelscentralen) och/eller räddningstjänsten. 

För depåchefer finns återkommande utbildning i SPBI:s regi. Depåcheferna och stf 
depåchefer genomgår denna utbildning vart femte år. Övrig depåpersonal, Preems operatörer, 
genomgår en depåopertörskurs vart femte år. Utöver dessa kurser finns andra 
branschrelaterade utbildningar för branschen och/eller arbetsmiljö, miljö, säkerhet etc. vilka 
anordnas av SPBI, företagsnätverk, utbildningsföretag, myndigheter samt interna utbildningar 
inom Preem. 

Medarbetarna behov av ytterligare utbildning inom säkerhet eller andra områden kan 
identifieras vid till exempel ovan nämnda utvecklingssamtal eller inför förändringar på depån 
som exempelvis ny eller ombyggd utrustning 

2.4.2 Utbildning av extern personal 

Samtliga anställda hos en anlitad entreprenör och dennes underentreprenörer ska ha gått 
Preems skyddsutbildning innan respektive person får tillträde till depån. Utbildningen 
omfattar all personal, arbetsledare samt säkerhetsvakter. Detsamma gäller för t.ex. konsulter 
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om de ska arbeta självständigt på depån. Skyddsutbildningen ombesörjs av Preem i samarbete 
med entreprenören. Utöver utbildningen ges information om den aktuella anläggningen 
(utrymningsvägar, uppsamlingsplats m.m.), Preems ordningsregler samt de regler som gäller 
för den specifika depån. Det åligger entreprenören att tillse att dess personal har nödvändig 
kompetens. 

Tankbilsförare som lastar vid Preems depå måste ha en så kallad ADR-utbildning. Denna 
utbildning, som är extern, är ett krav för att få transportera farligt gods. Tankbilsutbildning 
som anordnas av TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) ska också genomgås 
vart femte år. Vidare måste chaufförerna genomgå Preems skyddsutbildning innan lastkort får 
kvitteras ut. Skyddsutbildningen har likartat innehåll som för entreprenörer med den 
skillnaden att film och test är särskilt riktat mot tankbilsförare. 

Utöver ovan beskrivna skyddsutbildning informeras förarna om Preems ordningsregler de 
regler som gäller för den specifika depån. Förarna får även ta del av Preems information till 
tankbilsförare, lastinstruktion m.m. De måste vidare årligen delta i brandskyddskurs.  

Utbildning av lossningsledare och säkerhetsvakter som bistår vid lossning och lastning av 
fartyg sker genom extern utbildare. Det åligger entreprenören att tillse att dess personal har 
nödvändig kompetens. Vid introduktion av ny lossningsledare på depån respektive en erfaren 
lossningsledare på en ny depå tillämpas en checklista.  

3 Arbetssätt 

3.1 Övergripande styrning och uppföljning 

Den övergripande styrningen av arbetet med anläggningssäkerhet grundar sig dels på externa 
krav, i form av lagar, föreskrifter samt krav från externa intressenter såsom försäkringsbolag 
och certifieringsorgan och dels på interna policys, regler och rutiner. Primärt i detta 
sammanhang är företagets SHM-policy. För att säkerställa att lagkrav, branschstandarder, 
policys, regler och rutiner följs, samt vilket resultat som uppnås, finns ett antal 
indikatorer/nyckeltal som regelbundet följs upp. 

3.1.1 Interna policys, regler och rutiner 

Alla policys finns tillgängliga på Preem intranät. 

Preems SHM-policy föreskriver en nollvision: 

• Ingen ska skadas eller bli sjuk på jobbet  
• Inga olyckor ska inträffa som skadar människor, miljö eller egendom 
• Det ska vara självklart för alla på Preem att sätta säkerheten först 

I alla lägen ska vi alltid leva efter devisen ”Säkerhet först”. 

Som exempel på hur ”Säkerhet först” yttrar sig i praktiken tydliggörs mandat att stoppa ett 
osäkert arbete för alla medarbetare och entreprenörer på våra anläggningar, dvs säkerheten 
kommer alltid i första hand.  

Alla mötesagendor formuleras så att säkerhet ligger högst upp och därmed hanteras först.   
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Ledningssystemet inom depåorganisationen är certifierade enligt standarder för kvalitet (ISO 
9001) och miljö (ISO 14001).  

3.1.2 Lagbevakning och lagefterlevnad  

För den övergripande bevakningen av uppdateringar av lagstiftning använder sig Preem av 
tjänsten Lagportalen levererad av Aptor AB. Lagportalen är en webtjänst som omfattar 
bevakningen av lagrummet och regelbunden information om eventuella förändringar.  

Avseende lagstiftning inom området anläggningssäkerhet ansvarar sektionen SHM inom HU 
för att bevaka och fånga upp eventuella förändringar. Säkerhetsspecialist tar emot information 
om uppdateringar från Lagportalen regelbundet och identifierar och tolkar relevanta 
förändringar. Minst halvårsvis informeras ansvariga depåchefer om aktuella och relevanta 
förändringar. Information sker antingen muntligen (i samband med möten) eller via mail. 
Respektive depåchef ansvarar därefter för att utvärdera informationen i relation till befintliga 
rutiner och arbetssätt, samt att vid behov vidta åtgärder.  

Avseende lagstiftning rörande farligt gods tillämpas samma arbetssätt, som då istället drivs av 
säkerhetsrådgivaren inom sektionen SHM. Utöver detta genomförs oavsett eventuella 
förändringar i lagar och regler utbildning enligt föreskrifterna om transport av farligt gods på 
väg och i terräng (ADR-S) (MSBFS 2015:1) vart femte år.  

Kontroll av lagefterlevnad sker genom en process där säkerhetsspecialisten genomför en 
revision av respektive depå, varvid hela den relevanta laglistan inom området anläggnings-
säkerhet gås igenom tillsammans med depåchefen. Varje depå kontrolleras var tredje år. 
Resultatet av utvärderingen dokumenteras i form av ett ärende i Synergi, inom kategorin 
”Lagefterlevnad”, som skickas till chef för ansvarig avdelning för framtagande och 
genomförande av åtgärder.  

3.1.3 Styrning och uppföljning 

Framtagande och uppföljning av mål på koncernnivå styrs av koncernmanualen 
”Målstyrning” och av affärsområdet Supply & Tradings (Varuförsörjnings) instruktion 
”Målstyrning inom VF”. Här angivs hur mål ska sättas samt föras ut och brytas ned i 
organistionen. 

Inom Preem finns två st. säkerhetsrelaterade nyckeltal som följs upp på konernnivå: 

• LWIF (Lost Workday Injury Frequency = Frånvarolyckor per miljon arbetade timmar)  
• PSER (Process Safety Event Rate = Anläggningssäkerhetshändelser av kategorierna 

tier 1 och tier 2 per miljon arbetade timmar) 

Ovan nämnda nyckeltal samt underliggande definitioner beskrivs i ”LS 303-01 Definitioner 
anläggningssäkerhets- och miljöavvikelser. Målsiffrorna uppdateras årligen. Utfall uppdateras 
varje månad i Preems styrkort som finns tillgängligt på Preems intranät.  

På koncernnivå finns ett forum för övergripande styrning och uppföljning av ledningssystemet 
som helhet som kallas Management Review (MR), här ingår även uppföljning av arbetet med 
Säkerhet, Hälsa och Miljö. MR genomförs minst fyra gånger per år, kvartalsvis. 

Uppföljning görs även i Supply & Tradings arbete med ständig förbättring vid bland annat 
uppföljning på ledningsgruppsmöten kring avvikelser, risker, förebyggande åtgärder för att 
uppnå ständig förbättring. 
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Utöver ovan nämnda nyckeltal finns inom Depot Management en större mängd 
säkerhetsrelaterade nyckeltal, vars syfte är att ge en mer omfattande bild av anläggningens 
”prestanda”. Denna uppsättning nyckeltal inkluderar flera nyckeltal som är s.k. ”leading”, 
d.v.s. påvisar eventuella brister i barriärverkan. Detta i motsats till s.k. ”lagging” nyckeltal 
som påvisar händelser som har inträffat, d.v.s. när bristerna i barriärverkan har fått 
genomslag. Dessa nyckeltal finns definierade nedan i kapitel 3.1.4  

Mätning av nyckeltal rapporteras in och sammanställs i Depot Managements säkerhetsstyrkort 
som DML följer upp på ledningsgruppsmöte i gång i månaden. Vem som rapporterar in vilka 
uppgifter definieras i styrkortet. 

3.1.4 Interna revisioner 

I syfte att leda, styra, kvalitetssäkra och förbättra verksamheten, samt att fånga upp önskemål 
och förbättringsförslag från organisationen genomförs kontinuerligt internrevisioner i enlighet 
med instruktionen ”Interna revisioner”. 

3.1.5 Externa revisioner 

Extern revision enligt ISO 9001 och ISO 14001 utförs regelbundet av externt certifierings-
organ på utvalda delar av organisationen och verksamheten. Inom en treårsperiod ska dock 
hela Preem och ledningssystemet ha reviderats. Revisioner kan även göras från till exempel 
försäkringsbolag och kunder.   

3.1.6 Nyckeltal Depot Management 

För att mäta säkerhetsarbetet inom Depot Management har ett antal nyckeltal definierats som 
dokumenteras i ”Säkerhetsstyrkortet”. Definitioner av nyckeltalen och hur dessa ska följas 
upp redovisas nedan. 

3.1.6.1 Antal spill (mindre än Tier 3) 

En mätning av inrapporterade avvikelseärenden inom Depot Management i kategorin Spill 
(utsläpp till mark, luft eller vatten). 

För att ett utsläpp ska räknas som spill är definierat i instruktion ”LS 303-01 Definitioner 
anläggningssäkerhets- och miljöavvikelser”.  

Utsläpp som resulterar i antingen personskada, brand/explosion, spill/överspolning, fara för 
allmänheten. Utfallet mäts enligt TIER 4 metoden som är avsedd för internt bruk på enskilda 
platser eller delar av organisationen. Utsläpp delas in i Tier 1, 2 och 3 utefter 
allvarlighetsgrad.  

Detta mätetal mäter de spill som ligger under gränsen för att kvalificera sig som spill i Tier 3 
enligt definitionen. Gränsen för Tier 3 är 2 kg för bensin och 20 kg för diesel. 

Följs upp på DML veckomöten ca10 ggr/år. 

3.1.6.2 Antal spill (Tier 3) 

En mätning av inrapporterade avvikelseärenden inom Depot Management i kategorin Spill 
(utsläpp till mark, luft eller vatten). 

För att ett utsläpp ska räknas som spill är definierat i instruktion LS 303-01 Definitioner 
anläggningssäkerhets- och miljöavvikelser  
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Utsläpp som resulterar i antingen personskada, brand/explosion, spill/överspolning, fara för 
allmänheten. Utfallet mäts enligt TIER 4 metoden som är avsedd för internt bruk på enskilda 
platser eller delar av organisationen. (Tier = allvarlighetsgrad av spill.) 

Tier 3 är spill över 2 kg för bensin och 20 kg för diesel. 

Följs upp på DML veckomöten ca10 ggr/år. 

3.1.6.3 Antal överspolningar 

En mätning av inrapporterade avvikelseärenden inom Depot Management i kategorin 
överspolning (endast tankbil). 

Som överspolning klassas spill vid lastning av tankbil  där facket i bilen fylls med mer 
produkt än vad som får plats i facket. 

Följs upp på DML veckomöten ca10 ggr/år. 

3.1.6.4 Bristande funktioner i säkerhetssystem (Antal Tier 4) 

En mätning av inrapporterade ärenden inom Depot Management i kategorin bristande 
funktion i säkerhetssystem (Antal TIER 4). (Ex en säkerhetsventil som ska vara öppen som är 
stängd.)  

Varje händelse bedöms i DML för klassificering. 

Preventiv kontroll - hitta bristfälliga funktioner på depåerna i förebyggande syfte. 

Följs upp på DML veckomöten ca10 ggr/år. 

3.1.6.5 Antal personskador 

En mätning av inrapporterade avvikelseärenden inom Depot Management i kategorin 
personskadeincidenter. Definition av personskada finns i instruktion LS303-02 Definitioner 
personskadehändelser.  

Syftet är att hitta händelser som kunde rendera i en mer allvarlig personskada. Som riktlinje 
för vad som ska rapporteras är att om händelsen renderar i ett ”AJ” så ska den dokumenteras i 
synergi och i styrkortet som en personskada. 

Följs upp på DML veckomöten ca 10 ggr/år. 

3.1.6.6 Nya avvikelseärenden 

Mäter nya avvikelseärenden av SHM-kategori inom Depot Management. Antal under 
kalenderår mäts och syftet är att se hur många nya ärenden som skapas för att kunna följa 
rapportvilligheten inom organisationen. 

Följs upp på DML veckomöten ca10 ggr/år. 

3.1.6.7 Öppna avvikelseärenden 

Mäter öppna avvikelseärenden av SHM-kategori inom Depot Management. Antal per sista 
datum i månad mäts och syftet är att följa om antalet ärenden ökar eller minskar över tid samt 
analysera orsakerna till detta. 

Följs upp på DML veckomöten ca10 ggr/år. 
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3.1.6.8 Avslutade avvikelseärenden 

Mäter avslutade avvikelseärenden av SHM-kategori inom Depot Management. Antal under 
respektive kalendermånad mäts och syftet är att se hur många ärenden som hanteras per 
tidsperiod. 

Följs upp på DML veckomöten ca10 ggr/år. 

3.1.6.9 Antal genomförda kontroller av säkerhetskritisk utrustning 

En mätning av inrapporterade funktionskontroller av säkerhetskritisk utrustning som 
genomförts per månad inom Depot Management. Syftet är att tillse att all säkerhetskritisk 
utrustning kontrolleras med det intervall som definierats och att funktionen är tillförlitlig.  

Följs upp på DML veckomöten ca10 ggr/år. 

3.1.6.10 Antal ackrediterade kontroller cisterner, tryckkärl och rör 

En mätning av inrapporterade ackrediterade kontroller av cisterner, tryckkärl och rör som 
genomförts per månad inom Depot Management. Syftet är att tillse att alla kontroller som 
definierats under året kontrolleras med det intervall som definierats och att funktionen är 
tillförlitlig.  

Följs upp på DML veckomöten ca10 ggr/år. 

3.1.6.11 Antal genomförda skyddsronder 

En mätning av inrapporterade skyddsronder som genomförts per månad inom Depot 
Management. Syftet är att tillse att alla skyddsronder genomförs och rapporteras in.  

Följs upp på DML veckomöten ca10 ggr/år. 

3.1.6.12 Antal genomförda skyddsmöten  

En mätning av inrapporterade skyddsmöten som genomförts per månad inom Depot 
Management. Syftet är att tillse att alla skyddsmöten genomförs och rapporteras in. 

Följs upp på DML veckomöten ca10 ggr/år. 

3.1.6.13 Antal genomförda SOS-ronder  

En mätning av inrapporterade SOS (ledningens skydd- och säkerhets)-ronder som genomförts 
per månad inom Depot Management. Syftet är att tillse att alla SOS-ronder genomförs och 
rapporteras in.  

Följs upp på DML veckomöten ca10 ggr/år. 

3.2 Säkerhetsaktiviteter 

3.2.1 Arbetstillstånd  

Ingen verksamhet i form av arbete, ingrepp eller åtgärd inom eller under depån ansvarigt 
område får utföras utan medgivande från behörig befattningshavare. Preem depåers 
arbetstillståndsprocedur beskrivs i instruktionen ”Arbetstillstånd” och proceduren syftar till: 

• Att ange de villkor som måste uppfyllas för att ett arbete, som skulle kunna medföra 
risker för personal och anläggningar, ska kunna utföras säkert. 
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• Att ange de villkor som måste uppfyllas för inträde i ett slutet utrymme. 

Ett arbetstillstånd är skriftligt och utfärdas för: 

• Hetarbete  
• Inträde   
• Kallarbete 

Arbetstillståndet anger, när det är undertecknat av behöriga personer, vad som krävs för att 
säkert utföra det arbete som anges på tillståndet. Ett absolut krav för att detta skagälla är att de 
villkor och regler som anges till fullo efterlevs. Arbetstillståndsrutinen utgör en 
säkerhetskritisk rutin, som i förlängningen också syftar till att uppfylla ett flertal 
kravställningar i olika lagar och föreskrifter, såsom: 
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) med tillhörande förordningar 
och föreskrifter. 

All berörd personal, egen såväl som entreprenörer, som deltager inom det tillståndsgivna 
arbetet ska ha giltiga certifikat för heta arbeten och erforderlig kompetens inom säkerhets- och 
brandskyddsområdet. 

Det finns specifika blanketter för de tre olika områdena som ska fyllas i och signeras vid varje 
tillfälle. Blanketterna är dessutom kompletterade med riskanalysmallar för vanligt 
förekommande risker. 

För rätten att utfärda tillstånd finns en skriftlig delegering från ansvarig chef. 

3.2.2 Daglig tillsyn och rondering 

I syfte att kontrollera att inga otillbörliga ingrepp eller intrång har skett på depån, och att inga 
läckage och dylikt förekommer, ska kontrollronder utföras enligt instruktion ”Kontrollrond”. 

3.2.3 Skyddsronder och skyddsmöten 

SOS (ledningens skydd- och säkerhets)rond är en genomgång av depåernas säkerhetsarbete. 
SOS-ronder ska genomföras minst en gång per år på Preems operativa depåer. 

Skyddsrond genomförs för att hitta säkerhetsrelaterade aktiviteter som förbättrar säkerheten 
på depån. 

Skyddsmöten är ett utökat arbetsplatsmöte. 

Former för skyddsronder och skyddsmöten beskrivs i instruktionen ”Verksamhetsstyrning 
Depot Operation”. 

3.2.4 Rapportering och lärande av incidenter 

Preem använder sig av ett avvikelsesystem: Synergi. Syftet är att lära av incidenter och 
olyckor, men också för att fånga upp ”nära händelser” för att åtgärda risker så att incidenter 
eller olyckor inte ska inträffa.  

Alla avvikelser ska rapporteras i Synergi, som sedan utreds och åtgärder tas fram. Vid 
”högriskhändelser” startas en företagsutredning upp. Beslut om en företagsutredning ska 
initieras, tas av VD eller affärsområdeschefer. 
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Beskrivning om Preems avvikelsehantering finns i de koncerngemensamma instruktionerna: 

• Hantera avvikelser, riskobservationer och förbättringsmöjligheter 
• Företagsutredning Preem 

Preem publicerar säkerhetsnytt på intranätet varje månad, och ibland oftare om något särskilt 
behöver belysas. Här tas tillbud och händelser upp som har inträffat för att spridas vidare i 
organisationen för diskussion och vad vi kan lära oss av det. 

DML och Depådrift har möten varje vecka där incidenter tas upp för att sprida informationen 
rörande dessa.  

DML går igenom rapporterade avvikelser varje vecka och tar upp särskilt allvarliga 
avvikelser, rapporteringsgrad med mera en gång i månaden. 

Inför depåchefsmötena, som infaller varje kvartal, tas en sammanställning fram av 
synergiärenden för att hitta avvikelser som uppträder mer frekvent för att fokusera på dessa. 
Där presenteras även andra händelser och tillbud som har inträffat både inom Preem och i 
branschen i övrigt. 

Information om incidenter utanför organisationen fås bland annat via externa kommittéer som 
exempelvis SPBI som har bevakning av händelser inom branschen både i Sverige och globalt.  

Vid depåsamarbetets grupper (HMS, Teknik och koordineringsgruppen) tas händelser upp i 
samband med ”Säkerhet först” som alltid finns på agendan. 

3.2.5 Nödläge 

 

Det finns en övergripande krisplan för nödläge för affärsområdet Supply & Trading och det 
finns en specifik krisplan för sektionen Depot Management. 

Depåchef ansvarar för att det finns en uppdaterad ”Intern plan för Räddningsinsatser” som 
följer instruktionen Nödlägesplanering och ska minst innehålla: 

• Organisation och larmlistor 
• Åtgärdslistor vid larm och nödlägen 
• Instruktioner för rapportering 
• Utrymningsplan 
• Cisternförteckning 
• Övning/Träning 

Intern plan för räddningsinsatser finns i digital form samt som utskrivet format på varje depå. 

Överordnade krisplaner finns dokumenterade i ledningssystemet. Beroende på händelsens 
omfattning så träder de olika planerna in och stödjer vid krisarbetet.  

3.2.6 Extern samverkan 

Det finns två samarbetsforum rörande säkerhet som Preems depåorganisation är delaktiga i; 
SPBI’s HMS-kommitté (SPBI = Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet) och det s.k. 
depåsamarbetet mellan Preem och andra drivmedelsbolag där en särskild arbetsgrupp för 
HMS-frågor finns. SPBI är en branschorganisation för drivmedel, bränsle- bitumen- och 
smörjmedelssektorerna i Sverige. SPBI’s uppgift är att bistå medlemmar och samhälle i 

Page 354 of 372



 

Säkerhetsledningssystem Godkänd datum: 2020-03-27 
Dokument-ID: PREEMLS-139903871-20 Sid 17 av 21 
 Utskriftsdatum: 2020-10-17 

 

relaterade frågeställningar, förmedla korrekt information samt sprida kunskap och främja 
branschens intressen. SPBI´s HMS-kommitté fungerar som den samlade branschens 
remissinstans gentemot myndigheter och förslag avseende säkerhetsrelaterad lagstiftning. 
Depåsamarbetet främjar och arbetar för gemensamma regelverk relaterade till säkerhet med 
anledning av att vi lastar hos varandra. 

Preem är också medlem i Intressentföreningen för Processäkerhet (IPS), som är ett svenskt 
nätverk för forskning och utbildning inom processäkerhet. Via IPS erhålls kurser, seminarier 
och publikationer rörande processäkerhet. 

3.2.7 Riskhantering  

I instruktionen ”Riskhantering” beskrivs hur Preem depå identifierar och bedömer risker. 
Utöver denna instruktion finns även andra instruktioner i ledningssystemet som beskriver 
någon form av riskhantering bland annat inriktade på arbetsmiljö och säkerhet, som 
exempelvis instruktioner för ”Arbetstillstånd” och ”Management Of Change (Hantering av 
förändringar)”.  

Vid genomförande av riskanalyser etc. tillämpas branschpraxis och allmänt vedertagen 
metodik. Vid en övergripande riskanalys, t.ex. till säkerhetsrapport, eller inledande risk-
identifiering används på depåerna kvalitativ grovanalys som metod. I de fall en fördjupad 
riskanalys behövs kan detta göras som exempelvis grovanalys med högre ”upplösning”, What 
If-analys, HAZOP eller barriäranalys.  

Förutom risker inom anläggningen ska påverkan på och påverkan från närliggande Seveso-
verksamheter (s.k. dominoeffekter), andra verksamheter (verksamhetsplatser) och aktiviteter 
identifieras och dokumenteras. 

Risker kan uppstå vid 

• Investeringar i anläggningarna 
• Underhållsarbete i anläggningarna 
• Organisationsförändring 
• Vid avsteg från normal drift 
• Nya produkter eller komponenter 
• IT-förändringar 

Utöver detta är hanteringen av brandfarliga varor riskfylld av sin natur och detta medför ett 
behov av ständigt risktänkande inom organisationen. 

I kommande avsnitt beskrivs de arbetssätt som Depot Management följer. 

3.2.7.1 Investeringar i anläggningarna 

Vid investeringar i anläggningarna hanteras detta via investeringsprocessen och beskrivs i 
”Projektrutin för depåanläggningar”. Rutinen reglerar arbetsgången från det att ett förslag om 
en ändring förs fram till dess att arbetet är färdigställt, dokumenterat och utrustningen tagen i 
drift. Projektrutinen tillser att processtekniska risker inkl. säkerhetskritisk utrustning och 
säkerhetskritisk hantering fångas upp och åtgärdas/elimineras på ett tidigt stadium. Behovet 
av riskbedömning identifieras gemensamt mellan projektledare och depåchef varefter 
erforderliga riskanalyser genomförs inom investeringsprojektet.  
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3.2.7.2 Underhållsarbete i anläggningarna 

Underhållsarbete med extern personal i anläggningarna kräver arbetstillstånd och följer rutin 
för utfärdande av arbetstillstånd. Vid behov genomförs en fördjupad riskanalys. 

3.2.7.3 Organisationsförändringar 

Hanteras enligt instruktion ”Konsekvensanalys”. 

3.2.7.4 Vid avsteg från normal drift 

Vid avsteg från normal drift krävs en riskbedömning. Instruktionen ”MOC – Management of 
Change (Hantering av förändringar)” beskriver hur en förändring hanteras på ett medvetet, 
systematiskt och förebyggande sätt. Depåchef ansvarar för att riskbedömning samt de åtgärder 
som beslutats för genomförs innan förändringen påbörjas. 

3.2.7.5 Idrifttagning av ny anläggning eller ny utrustning 

Före godkännande och idrifttagning av ny utrustning förvissar sig berörd depåchef: 

• Att alla nödvändiga beslutade åtgärder från riskanalyser är åtgärdade. 
• Att tester av anläggningens säkerhetssystem utförts med godtagbart resultat. 
• Att driftspersonal har fått erforderlig utbildning. 

Depåchef och projektingenjör har befogenhet att inte ta utrustning i drift som han/hon icke 
bedömer som tillräckligt säker. 

3.2.7.6 Driftinstruktioner och driftrelaterad anläggningsdokumentation 

Anläggningsdokumentation 

För varje utrustning respektive anläggning eller anläggningsdel ska som minimum följande 
dokumentation finnas tillgänglig: 

• Beskrivningar/Instruktioner av säkerhetssystemen 
• Rörschema 
• Elschema 
• Underhållsinstruktioner 

3.2.8 Säkerhetskultur 

En god säkerhetskultur kännetecknas av ständig förbättring inom säkerhetsområdet. 
Riskhantering är en integrerad del av Preems verksamhet och allas vardag. Kommunikationen 
om säkerhet är prestigelös och man lär sig ständigt av sina medarbetares erfarenheter och 
företagets incidenter. Alla uppmuntras att ingripa vid osäkra förhållanden samt att man visar 
ett genuint engagemang för säkerhet. Säkerhet går alltid före ekonomi. Vi följer regler och 
genomför det vi säger vi ska. 

Våra utbildningar är framtagna för att vi vill skapa en säker arbetsplats där alla trivs och mår 
bra. Vi vill undvika olyckor, osäker verksamhet och personskador. Alla på arbetsplatsen ska 
förstå riskerna med sitt arbete och vilka konsekvenser ett riskfyllt beteende kan få. Alla måste 
även förstå vikten av att arbeta planerat och följa de regelverk som finns.  

Depot management arbetar kontinuerligt med att höja säkerhetskulturen inom organisationen.  
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3.3 Tekniska system för anläggningssäkerhet  

En grundläggande princip inom anläggningssäkerhet är den om inneboende säkerhet (inherent 
safety), vilket betyder att man så långt det är praktiskt möjligt ska konstruera en anläggning 
och process som undviker farorna snarare än att lägga till en rad skyddssystem.  

Principen om inneboende säkerhet kan tydliggöras genom att delas upp i följande steg: 

1. Minimera mängden farliga ämnen som hanteras 
2. Ersätta farliga ämnen med mindre farliga ämnen 
3. Begränsa eller mildra effekterna genom att justera typ av process och 

processbetingelser 

Uppbyggnaden av anläggningssäkerheten är en kombination av designlösningar, system och 
manuella åtgärder ska förhindra att utsläpp av farliga ämnen, brand eller explosion inträffar, 
och sista hand minimera konsekvenserna av en sådan händelse.  

I händelse av en störning ska anläggningarna återföras till normal drift. Detta görs oftast 
manuellt efter information från t.ex. driftslarm.  

Om anläggningen inte kan återföras till normal drift så kan säkerhetssystemen stoppa 
anläggningarna för att förhindra att ett nödläge uppstår. Skulle likväl ett nödläge uppstå finns 
nödsystem som begränsar konsekvensen av skadehändelsen. 

Funktionen av säkerhets- och nödsystemen säkerställs genom en kombination av tester och 
förebyggande underhåll. Drift- och nödlägesinstruktioner tillsammans med utbildning av 
berörd personal utgör en väsentlig del av de förebyggande åtgärderna. Genom att systematiskt 
kontrollera säkerhets- och nödsystemen verifieras deras tillgänglighet. 

Driftsrelaterade händelser som kan leda till olyckor ska så långt som är möjligt vara 
identifierade, riskbedömda, dokumenterade och förstådda. Detta utgör grunden för att undvika 
dessa olyckor. 

Depåerna har flera säkerhetssystem som barriärer mot händelser som äventyrar säkerheten 
samt säkerhetsystem i form av konsekvensbegränsande skydd då en eventuell olycka/incident 
ändå inträffar. Målsättningen med systemens design och funktion är att undvika olyckor med 
utgångspunkt att systemen inom normal drift aldrig behöver träda in och skydda anläggningen 
aktivt, utan fungerar som skydd då den normala styrningen inte fungerar. 

Primär barriär för alla system på depåerna är alltid design av anläggningen som har 
utgångspunkten att i normalt drifttillstånd är hanteringen alltid säker. Om styrutrustning, 
material i utrustning eller andra delar fallerar ska detta upptäckas/förhindras av 
skyddsfunktioner som antingen är hindrande eller begränsande barriärer. 

De säkerhetssystem som är särskilt kritiska för att undvika allvarliga olyckor klassificeras 
som säkerhetskritiska barriärer. Denna utrustning beskrivs i instruktion ”Vital 
säkerhetsutrustning”. 

3.3.1 Säkerhetskritisk utrustning 

Säkerhetskritisk utrustning definieras och beskrivs i dokumentet Vital säkerhetsutrustning. 
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4 Referenser 

4.1 Lagstiftning 

• SFS 1999:381 Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor 

• SFS 2015:236 Förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor 

• MSBFS 2015:8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 

• SFS 2010:1011 Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
• SFS 2010:1075 Förordningen om brandfarliga och explosiva varor 
• SFS 2003:778 Lagen om skydd mot olyckor  
• SFS 2003:789 Förordningen om skydd mot olyckor 
• SFS 1998:808 Miljöbalken 
• SFS 2010:900 Plan- och bygglagen  
• MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och 

allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor 
• SÄIFS 2000:2 Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor 
• AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar 
• NFS 2003:24 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 

vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 
• SFS 2006:263 Lagen om transport av farligt gods  
• SFS 2006:311 Förordningen om transport av farligt gods 
• MSBFS 2015:9 Föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods 
• SRVFS 2004:7 Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid 

hantering av brandfarliga gaser och vätskor 
• ELSÄK-FS 2016:2 Föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem 

avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer 
• AFS 2016:4 Föreskrifter om Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer 
• MSBFS 2015:1 Föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng 

(ADR-S) 
• SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen 

4.2 Instruktioner 

• SHM- (Säkerhet, Hälsa, Miljö) policy 
• Koncernmanual: Ledningssystemets omfattning 
• Koncernmanual: Målstyrning 
• Koncernmanual: Lagbevakning 
• Koncernmanual: Interna revisioner 
• Koncernmanual: Hantera avvikelser, riskobservationer och förbättringsmöjligheter 
• Koncernmanual: Riskhantering – Enterprise Risk Management, ERM 
• Koncernmanual: Företagsutredning 
• Koncernmanual: Hantering av väsentliga förändringar (MOC) 
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• Koncernmanual: Nödläges- och krisplanering 
• Koncernmanual: Intranätet 
• Konsekvensanalys 
• Målstyrning inom VF 
• Ledningsarbetet på VF 
• Ständig förbättring 
• LS 303-01 Definitioner anläggningssäkerhets- och miljöavvikelser 
• LS 303-02 Definitioner personskadehändelser 
• Management of change (Hantering av förändringar) 
• Riskhantering 
• Investeringsprocessen VF Projektrutin för depåanläggningar 
• Verksamhetsstyrning Depådrift 
• Vital säkerhetsutrustning 
• Nödlägesplanering 
• Säkerhetsregler för entreprenörer  
• Instruktioner Arbetstillstånd; Hetarbetstillstånd; Kallarbetstillstånd; Inträdestillstånd 
• Info till tankbilsförare 
• Tankbil – Regler för lastning Preem 
• Ordningsregler depå 
• Instruktioner för båtlossning 
• Kommunikation med myndigheter (vid tillbud och olyckor för miljö, hälsa och 

säkerhet) 

5 Ändringshistorik 

 

Ver. 5 2020-03-20 Översyn och revidering av hela dokumentet 
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Förteckning över farliga ämnen på depå Helsingborg 2020
Källa: Utdrag från Preems kemikaliedatabas iChemistry 2020‐05‐26 och säkerhetsdatablad

Namngivna farliga ämnen 
enligt SFS 2015:236 Namn på produkt/ämne

Maximal samtidigt 
lagrad mängd (ton)

CAS-nummer för 
ämnen Klassificering av produkt Faroangivelser / H-koder för produkten

Skyddsangivelser / P-koder för 
produkten

Ingående ämnen Andel (%)
EG-nummer för 
ämnen

Faroangivelser / H-koder för ingående 
ämnen

Skyddsangivelser / P-koder för ingående 
ämnen

Del 2: 34. Petroleumprodukter 
och alternativa bränslen Bensin Mk1 (95,96,98 oktan) 15000

Specifik organtoxicitet – enstaka 
exponering, kategori 3
Brandfarliga vätskor, kategori 1
Cancerogenitet, kategori 1B
Fara vid aspiration, kategori 1
Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
Hudirritation, kategori 2
Mutagenitet i könsceller, kategori 1B
Reproduktionstoxicitet, kategori 2

H224, H304, H315, H336, H340, H350, 
H361fd, H411

P201, P210, P273, P280, P301 + P310, 
P331

bensin >73
86290-81-5
289-220-8

H224, H304, H315, H336, H340, H350, 
H361fd, H411

ETBE (etyltertiär butyleter) <22
637-92-3
211-309-7 H225, H315

etanol <5
64-17-5
200-578-6 H225

Del 2: 34. Petroleumprodukter 
och alternativa bränslen Evolution Bensin

Inkluderad i Bensin 
Mk1

Specifik organtoxicitet – enstaka 
exponering, kategori 3
Brandfarliga vätskor, kategori 1
Cancerogenitet, kategori 1B
Fara vid aspiration, kategori 1
Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
Hudirritation, kategori 2
Mutagenitet i könsceller, kategori 1B
Reproduktionstoxicitet, kategori 2

H224, H304, H315, H336, H340, H350, 
H361fd, H411

P201, P210, P273, P280, P301 + P310, 
P331

bensin >68
86290-81-5
289-220-8

H224, H304, H315, H336, H340, H350, 
H361fd, H411

Renewable hydrocarbons (naphtha type 
fraction) <15

-
700-918-8

H225, H304, H315, H336, H340, H350, 
H361fd, H411

ETBE (etyltertiär butyleter) <12
637-92-3
211-309-7 H225, H315

etanol <5
64-17-5
200-578-6 H225

Del 2: 34. Petroleumprodukter 
och alternativa bränslen Isomerat

Inkluderad i Bensin 
Mk1

Brandfarliga vätskor, kategori 1
Fara vid aspiration, kategori 1
Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
Hudirritation, kategori 2
Reproduktionstoxicitet, kategori 
Specifik organtoxicitet – enstaka 
exponering, kategori 3 - narkosverkan H224, H304, H315, H336, H361fd, H411

P201, P210, P273, P280, P301 + P310, 
P331

nafta (petroleum),
isomerisering 100

64741-70-4
265-073-5 H224, H304, H315, H336, H361fd, H411

Del 2: 34. Petroleumprodukter 
och alternativa bränslen Diesel MK1 utan RME, Gasolja

Fara vid aspiration, kategori 1
Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
Hudirritation, kategori 2
Specifik organtoxicitet – enstaka 
exponering, kategori 3 - narkosverkan H304, H315, H336, H411

P102, P210, P273, P280, P301 + P310, 
P331

MK 1 Diesel fuel >99
-
931-250-7 H304, H315, H336, H411

Bilaga C.3.2
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Del 2: 34. Petroleumprodukter 
och alternativa bränslen ACP Diesel med RME

Fara vid aspiration, kategori 1
Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
Hudirritation, kategori 2
Specifik organtoxicitet – enstaka 
exponering, kategori 3 - narkosverkan H304, H315, H336, H411 P280, P301+P310, P331, P332+P313, P501

MK 1 Diesel fuel 93-100
-
931-250-7 H304, H315, H336, H411

Fettsyror, C16-18 och C18-omättade, Me-
estrar <7

67762-38-3
267-015-4  -

Del 2: 34. Petroleumprodukter 
och alternativa bränslen Evolution Diesel

Fara vid aspiration, kategori 1
Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
Hudirritation, kategori 2
Specifik organtoxicitet – enstaka 
exponering, kategori 3 - narkosverkan H304, H315, H336, H411

P210, P280, P301 + P310, P331, 
P332+P313, P501 

MK 1 Diesel fuel <100
-
931-250-7 H304, H315, H336, H411

Petroleum kerosin fraktion, bearbetad med 
förnyelsebara kolväten <100

-
941-379-0 H304, H315, H336, H411

Förnyelsebara kolväten (fraktion som diesel) <80
928771-01-1
618-882-6 EUH066, H304

Fettsyror, C16-18 och C18-omättade, 
Meestrar <7

67762-38-3
267-015-4

Del 2: 34. Petroleumprodukter 
och alternativa bränslen Heating Oil E10; Gas Oil E10

Brandfarliga vätskor, kategori 3
Cancerogenitet, kategori 2
Fara vid aspiration, kategori 1
Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
Hudirritation, kategori 2
Specifik organtoxicitet – upprepad 
exponering, kategori 2
Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 4

H226, H304, H315, H332, H351, H373, 
H411 P210, P260, P273, P280, P301+P310, P331

bränslen, diesel, nr 2 >99
68476-34-6
270-676-1

H226, H304, H315, H332, H351, H373, 
H411

Del 2: 34. Petroleumprodukter 
och alternativa bränslen diesel MK1, Evolution diesel, E10 totalt 55000

Del 2: 34. Petroleumprodukter 
och alternativa bränslen HVO Diesel 100 3000 Fara vid aspiration, kategori 1 EUH066, H304 P301 + P310, P331, P501

Förnyelsebara kolväten (fraktion som diesel) 100
928771-01-1
618-882-6 EUH066, H304

Förklaring av koder för faroangivelser / H‐koder upptagna i förteckningen Förklaring av koder för skyddsangivelser / P‐koder upptagna i förteckningen

Fras Betydelse Fras Betydelse

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. P102 Förvaras oåtkomligt för barn
H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning. 
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. 
H226 Brandfarlig vätska och ånga P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna P273 Undvik utsläpp till miljön.

H315 Irriterar huden P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
H332 Skadligt vid inandning P301 VID FÖRTÄRING: 
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad P301 + P310 GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller 

H340 Kan orsaka genetiska defekter P331 Framkalla INTE kräkning.
H350 Kan orsaka cancer P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer P501 Innehållet/behållaren lämnas till… 
H361fd Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet 
H373 Kan orsaka organskador 
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 
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VÄGLEDNING VID INCIDENT PREEM depå Helsingborg 

 
 Denna vägledning är det första dokumentet som personal på Preems depå i 
Helsingborg skall använda sig av för att på bästa sätt hantera en allvarlig incident eller 
olycka inom oljehamnen. 

 
 
Vid larm till räddningstjänst ska alltid larmnummer 112 användas. Vid kontakt med 
112 lämna alltid följande information: 

 

 
 

 

  

Fråga Informationsgång Svarsexempel 
Vem är du? Ange ditt namn  XXXXXXX 

 Vilket företag ringer du ifrån? 
Preem AB, Depå Helsingborg, 
oljehamnen, i Helsingborg 

 Adress? Oljehamnsleden 59, Helsingborg 

 Var du befinner dig? 
Jag befinner mig på 
cisternområde … 

 Telefonnummer till dig? Nr. XXXXXXX 
   
Vad har 
hänt? Informera om händelsen 

Det brinner i en cistern, cistern 
101som innehåller bensin. 

 Är någon skadad? Nej, ingen är skadad. 

 
Risk för utsläpp eller excellering 
av brand? 

Ja, cisternen bredvid är 
påverkad, även den en klass 1 
cistern. 

   

Övrigt Vad gör du 

Om inte akut fara för liv/hälsa 
föreligger, stanna kvar på 
platsen och invänta 
räddningstjänsten. 

  

Larmar enligt depåns larmlista 
och skriver ut en 
volym/innehålls lista från 
tankmaster. 
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1 Inledning 

I enlighet med lagen om skydd mot olyckor (1999:381) och de åtgärdskrav 
som gäller för att förebygga och begränsa följderna av en allvarlig 
kemikalieolycka, har Preem tagit fram denna interna plan för 
räddningsinsatser. Planen följer de anvisningar som finns i bilaga 1 i 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, MSBFS 
2015:8. 
 
I nedanstående text beskrivs Preems interna plan för räddningsinsatser. Planens 
innehåll bygger, utöver lagkrav, på praxis inom branschen, Preems rutiner, 
bolagets kännedom om lokala förutsättningar samt förutsägbara 
olyckshändelser som har identifierats i riskanalyser och säkerhetsrapport. I 
bilagor (flikar) beskrivs mera detaljerat åtgärder vid olyckshändelser, befintliga 
säkerhetsanordningar och varningssystem, rutiner för alarmering, samverkan 
med kommunens räddningstjänst samt hur utbildning av personal och övning 
av planen utförs.  

2 Befogenhet att initiera och samordna 
räddningsinsatser 

Befogenhet att initiera de räddningsinsatser som Preem AB svarar för inom 
Helsingborgs Oljeterminal har depåchef eller dennes ställföreträdare. 

Jonas Nerme, depåchef,  070 - 283 41 95 

Wiveka Liljehjärta, stf depåchef,  070 - 450 78 28 

Vid deras frånvaro har övrig personal befogenhet att initiera och larma. 
Depåchef eller dennes ställföreträdare har befogenhet att leda de 
räddningsinsatser som Preem AB svarar för i Helsingborgs Oljehamn. All 
personal på depån har genomgått utbildning som föreståndare förbrandfarliga 
varor.  

3 Ansvar för kontakt med kommunen vid upprättande 
av plan för räddningsinsatser 

Depåchefen ansvarar för kontakten med kommunen i fråga om upprättandet av 
plan för räddningsinsatser enligt förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot 
olyckor. 
 
Denna plan ska kompletteras vid förändringar i verksamheten eller anläggningen 
som påverkar planen. Vidare ska planen uppdateras minst vart tredje år. Ny 
utgåva av planen ska utöver till Räddningstjänsten även sändas till Länsstyrelsen 
Skåne samt till Miljökontoret i Helsingborg. Se flik 2 för kontaktvägar. 
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4 Varningssystem på depån samt alarmering inom 
oljehamnen och till räddningstjänsten 

Inträffar en olycka inom oljehamnen finns rutiner för hur myndigheter larmas, 
se flik 2. En eventuell räddningsinsats kommer att ledas av en räddningsledare 
från räddningstjänsten. Utöver automatiska system för att upptäcka olyckor, 
sker rondering på oljehamnsområdet av både intern och extern personal. 
Oavsett var en olycka eller utsläpp upptäcks, larmas bolagens jourberedskap.  

Bedömer räddningsledaren att allmänheten måste varnas akut, aktiveras 
signalen viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Signalen varar i 7 
sekunder följt av 14 sekunders tystnad. Signalen provas den första helgfria 
måndagen i mars, juni, september och december klockan 15:00.  
 

Varningssystem på depån 

Brandlarm 
Automatiska brandlarm finns installerade på lastöar (flamdetektorer som också 
aktiverar automatisk skumsläckcentral), i kontorsbyggnaden (rökdetektorer), i 
elrum, i verkstäder, i pumprum, i lagerlokaler, i depålaboratorium, i 
chaufförsinloggningen och på gasåtervinningsanläggning (flamdetektor och 
CO-larm). Larmen kan även utlösas manuellt med hjälp av larmknapp märkt 
”Brandlarm” utanför chaufförernas inloggningsterminal och i entrén till 
depåkontoret. På skumcentral finns även möjlighet att manuellt aktivera 
lastöarnas skumsläckanläggning via startknapp på enhet märkt ”Manuell start 
skumsprinkler” 
 
Vid utlöst brandlarm i anläggningen går larm till SOS larmcentral, som 
förutom att larma räddningstjänsten även kontaktar depåoperatör med 
beredskap via telefon. Detta gäller även för utlöst brandlarm på kontor. Rutiner 
för brandlarm finns i flik 3. 

Gaslarm för installerade gasvarnare inom depåområde 
Automatiskt gaslarm finns installerat i invallningar, på bilutlastningen, vid 
pumpar samt på några riskplatser inom depåområdet. Totalt finns 16 
gasdetektorer installerade inom depåområdet.  Gaslarmet aktiveras redan vid 
låga gaskoncentrationer. 

B-larm är ett observationslarm som anger att koncentrationen är över 20 % LEL 
(Lower Explosion Limit). Depån nödstoppas inte men larm går till depåns 
beredskapstelefon samt larmar på depåkontoret. 

A-larm anger att koncentrationen är över 40 % LEL. Depån nödstoppas och larm 
går till Securitas och depåns beredskapstelefon samt larmar på depåkontor.  
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Om behov finns rings Räddningstjänsten in via SOS larmcentral. Rutiner för 
gaslarm finns i flik 3. 
 

Nivålarm för cisterner 
Samtliga cisterner har utrustning för nivåmätning och är uppkopplade mot ett 
övervakningssystem. I detta system ingår larm för hög nivå samt hög-hög nivå. 
Syftet med larmen är att minimera risken för överfyllnad av en cistern vid 
lossning av fartyg eller vid överpumpning mellan cisterner. Det finns även ett 
fast högnivålarm på cisterner >100m3 som är oberoende av 
nivåmätningssystemet. Lågnivålarm finns på bensincisternerna för att undvika 
att ställa flytande tak på cisternbotten. Samtliga nivålarm indikeras med  
akustisk signal på kontoret och med starkt tjutande sirén på depåområdet. 
Högnivålarm är kopplat till Securitas och depåberedskap.  Rutiner för nivålarm 
finns i flik 3. 

Larm från oljeavskiljare 
Oljeavskiljarna på Preems depåområden är av gravimetrisk typ och är försedda 
med givare som larmar för hög oljenivå i avskiljaren. Larmen initierar optiskt 
larm på kontoret.  
 
Hamnens reningsanläggning är försedd med larm för hög oljenivå. Detta är 
kopplat till akustiskt och optiskt larm utvändigt på reningsanläggningen. Preem 
kontaktar hamnen om larmet utlöses när hamnens personal inte är på plats. 
Rutiner för larm från oljeavskiljare finns i flik 3. 

Larm från VRU 
A-larm som stoppar gasåtervinningsanläggningen (VRU), nödstoppar även 
depån så att utlastning m.m. inte kan ske. A-larm utlöses av felaktiga nivåer i 
VRU, hotspots eller om det finns risk att anläggningen inte kan ta tillbaka 
gaserna. Larmet är kopplat till beredskapstelefonen , optiskt i kontoret och 
optiskt och aukustiskt på depåområdet. Rutiner för A-larm VRU finns i flik 3. 
 
B-larm är observationslarm som indikerar att någon del av anläggningens 
utrustning avviker från normalt driftläge. Avvikelser som genererar B-larm 
påverkar inte anläggningens säkerhet. B-larm visas endast på skärm i kontors-
byggnaden. 
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5 Åtgärder vid larm och olyckor  

Åtgärder vid larm beskrivs under flik 3 
 
Åtgärder som skall vidtas vid händelser som kan orsaka personskada, utsläpp 
och/eller brand redovisas i försättsblad till denna plan samt i flik 2 och 3. 
Redovisningen omfattar:  
 

• Mindre händelser som inte bedöms leda till allvarlig kemikalieolycka  
• Händelser som skulle kunna eskalera till en allvarlig kemikalieolycka  
• Händelser som direkt är att betrakta som allvarlig kemikalieolycka 

 
Preem har valt detta upplägg för att depån ska ha en samlad nödlägesplan. I 
flik 2 och 3 ingår även instruktioner till personal vid brand, personskada och 
utsläpp. 
 
Följande huvudtyper av olyckor har identifierats i riskanalys och 
säkerhetsrapport: 
 

• Utsläpp av petroleumprodukter inom depån1, brand uppstår inte:  
o Bilutlastning 
o Cisternområde (cistern, rörledning, ventil, fläns, pumprum, 

pumpplattor m.m.) 
o VRU 
o Kaj vid fartygslossning 

 
• Brand inom depån: 

o Bilutlastning 
o Cisternområde (i eller vid cistern, rörledning, ventil, fläns, 

pumprum, pumpplattor m.m.) 
o VRU 
o Kaj vid fartygslossning  
o Byggnader (kontor, verkstad, pumprum, lager m.m.) 

 
Dessa olyckor bedöms inte medföra personskador på människor som vistas 
utanför anläggningen. Däremot kan rökspridning från brand medföra obehag 
för människor som vistas i vindriktningen. Förorenat släckvatten och utsläpp 
av petroleumprodukter och kemikalier kan orsaka skador i miljön. 
Vid normal drift är depån bemannad med upp till 4 personer. Utanför ordinarie 
arbetstid finns jourberedskap där en ur personalstyrkan är anträffbar per telefon 
och kan komma in till depån vid nödläge.  
 
Ansvarsuppgifter för personalgrupperna vid beredskap och nödläge anges i 

instruktion –    
 Nödlägesorganisation – se flik 2. 

 
1 Olyckor som innebär t.ex. utsläpp av petroleumprodukt från fartyg faller under hamnens beredskapsplan. 
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6 Säkerhetsutrustning och tillgängliga resurser 

Vid Preems anläggningar i Helsingborgs Oljehamn finns nedanstående 
säkerhetsanordningar och resurser.  

 
• Skumsprinkler bilutlastningsplats 
• Handbrandsläckare 
• Brandposter 
• Brandfiltar 
• Skumaggregat med slang 
• Nödstopp för pumpar och cisternventiler 
• Branddetektorer på kontor samt vid vissa anläggningsdelar som 

genererar larm till SOS larmcentral 
• Gasvarnare 

 
Övriga resurser utgörs av:  
 

• Preems beredskapspersonal 
• Inom hamnen finns länsor att tillgå i händelse av ett oljeutsläpp från 

fartyg eller från land till hamnbassängen. Vid behov av oljeläns 
kontaktas Helsingborgs hamn eller SOS Alarm. Enhet från Samverkan 
Sjö2 som är närmst, rycker då ut.  

• Vid depåns bilutlastningsplatser finns saneringsutrustning att tillgå för 
att omhänderta eventuellt spill av produkt. Saneringen kan påbörjas 
omgående med undantag för bensinspill då skumbegjutning görs först. 

• Arbete med brandbekämpning vid  storskalig brand, utförs av 
Släckmedels- centralen AB (SMC) i samråd med räddningstjänsten. 
Från det att SMC har larmats av räddningstjänsten tar det ca 2,5 h till 
släckinsats startar på depån. 

• Vid  mindre brand på depån utförs släckningen av Preems personal, 
förare, entreprenör eller Räddningstjänsten, beroende på omfattning 
o.s.v. Räddningstjänstens inställelsetid till depån är ca 10 min. 

 

7 Samverkan med kommunens räddningstjänst vid en 
olycka 

En eventuell räddningsinsats kommer att ledas av en räddningsledare från 
Räddningstjänsten Helsingborg.  

Som ett led i det förebyggande arbetet hålls möte en gång om året i 
Helsingborgs Oljehamns samarbetskommitté där även Räddningstjänsten 
deltager.  

 
2 Samverkan Sjö är ett samarbete mellan Kustbevakningen, Sjöfartsveket/lotsarna, RSNV och 
Sjöräddningssällskapet. 
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Vid en olycka på Preems depå samverkar depåns personal med kommunens 
Räddningstjänst. När Räddningstjänsten har nått depån övergår ansvaret för 
insatsen till Räddningstjänstens räddningsledare. Depåns personal bistår 
räddningsledaren med information om olyckan, anläggningen och övriga 
uppgifter som efterfrågas av räddningsledningen. Räddningstjänsten beslutar 
om SMC (Släckmedelscentralen) skall kallas in.  

8 Utbildning av personal och övningar 

Utbildning 

Utbildningsplan 
Samtliga depåanställda ingår i ”Preem-LMS” (Learning Management System). 
Alla säkerhetsrelaterade utbildningar och övningar läggs upp för varje 
medarbetare med frekvens och om den är obligatorisk. I systemet registreras 
när en utbildning eller övning har utförts. Man har också kontroll på när ny 
eller återkommande utbildning skall genomföras nästa gång. 

Säkerhetsutbildning 
I LMS finns Preem depås specifika web-baserade säkerhetsutbildning som 
krävs för att arbeta på depån. Här beskrivs vilka risker som finns, de 
säkerhetsregler som gäller på depån och hur man ska agera om något inträffar. 
Säkerhetsutbildningen är även obligatorisk för entreprenörer och 
tankbilschaufförer. Utbildningen utförs en gång om året.  
Besökare på depån ska också genomgå en kort säkerhetsutbildning. 

Brandutbildning 
Personalen genomgår brandutbildning externt minst vart annat år enligt depåns 
utbildningsplan. Utgångsläget för innehållet i utbildningen är SPBI3:s 
rekommendationer för branschen. Depåns medarbetare i Helsingborg utför 
denna utbildning hos Brandorama i Räddningstjänstens regi. Utbildningen 
omfattar både teori och praktiska övningar under ca en halvdag. 
Tankbilschaufförer utför också en brandövning varje år, antingen gemensamt 
med depåpersonalen eller på annat sätt. 
 
Entreprenörer ska ha genomgått utbildning i ”Heta arbeten”, och inneha giltigt 
certifikat, om de ska utföra sådana arbeten på depån. 
 
Depåpersonalens utbildningsbehov i övrigt avseende arbetsmiljö, miljö och 
säkerhet kartläggs och genomförs enligt Preems rutiner för 
kompetensutveckling och utvärderingssamtal samt Depådrifts 
utbildningsregister (Preem-LMS). 

 
3 SPBI - Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet – en branschorganisation för drivmedel-
, bränsle-, bitumen-, och smörjmedelsektorerna i Sverige 
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Övningar 

Samverkansövningar 
Preem genomför kontinuerligt övningar i samarbete med Räddningstjänsten. 
Övningarna kan bestå av olika typer av olyckor som övas i större eller mindre 
omfattning. Övningen kan bestå av storskalig släckövning (större släckinsats 
via Släckmedelscentralen - SMC) eller storskaligt utsläpp. Länsövningar skall 
utföras i samarbete med Helsingborgs hamn minst vart tredje år och länsor ska 
då läggas ut inom oljehamnen. 
 
 Mindre övningar baserade på utsläpp, utrymning eller brandscenario utförs 
också. Övningarna genomförs med räddningstjänstens eller SMC insatsplan 
som grund och planeras och följs upp i samarbete med dessa organisationer.  
 
Övning i större släckinsats med SMC genomförs var tredje år.  
 
Utrymningsövningar genomförs lokalt inom oljehamnen. Räddningstjänsten 
medverkar inte i dessa.  

Interna övningar 
All depåpersonal övar den interna planen för räddningsinsatser minst var tredje 
år. Övningen är utformad som en ”table top”-seminarieövning där gruppen 
utifrån olika scenarier får lösa en situation. Övningen är lärarledd där 
övningsledningen kontinuerligt under övningen förändrar situationen med fler 
inspel som måste tas om hand av gruppen. Övningen tar 6-8 timmar beroende 
på gruppens sammansättning och hur man löser givna situationer. Preems 
Safety-avdelning ansvarar för denna övning och den ligger som en 
återkommande aktivitet i Preems LMS-system.  
 
Utöver övningen som är beskriven ovan övar all depåpersonal den interna 
planen för räddningsinsatser internt på depån. Då är det depåchefen som 
ansvarar för upplägget. Olika scenarier tas fram gemensamt med övrig 
depåpersonal och övas. Övningen dokumenteras i en rapport som läggs in i 
Preems avvikelsesystem Synergi, där även eventuella åtgärdsförslag utifrån 
övningen läggs in för utredning och uppföljning. 
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