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Sammanfattning 

På uppdrag av och i samarbete med Preem AB (publ) (Bolaget) har DGE Mark och Miljö AB 
sammanställt föreliggande dokument som underlag gällande avgränsningssamråd enligt 6 kap 
miljöbalken enligt en ansökan om ändringstillstånd för Bolagets verksamhet vid Depå 
Helsingborg, på fastigheterna Planteringen 1:17, Planteringen 1:21, Söder 1:3 och Söder 1:4 i 
Energihamnen i Helsingborg. 

Verksamheten bedrivs idag i enlighet med miljötillstånd meddelat av Miljöprövnings-
delegationen vid Länsstyrelsen Skåne 2022-03-10 (Dnr 551-40429-2020). På grund av den 
snabba utvecklingen av alternativa bränslen behöver bolaget möjliggöra lagring och hantering 
av avfallsklassade produkter/råvaror i större utsträckning än det befintliga tillståndet ger 
utrymme till. Ändringen innebär inte en förändring av den totala årliga mängden eller 
samtidigt lagrade volymer. Utöver denna ändring planeras för ytterligare en 
bilinlastningsplats inom depåområdet. Bolaget planerar också att skapa möjlighet till effektiv 
mottagning och hantering av prewash-vatten, som är ett spolvatten som uppstår från de fartyg 
som lossar produkter/råvaror som omfattas av krav på obligatorisk tankrengöring enligt 
MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships).  

Närmaste bostadsbebyggelse ligger ca 250 m öster om verksamheten. Området där depån är 
belägen omfattas av detaljplan som reglerar området som oljedepå. 

Transporter till depån sker huvudsakligen med tankfartyg, men kan enligt det gällande 
tillståndet även ske med ISO-container på lastbil eller tankbil. Transporter från depån sker 
med tankfartyg eller tankbil. Lagring av produkter sker i cisterner ovan mark, total 
lagringskapacitet är ca 130 100 m3. Samtliga cisterner som är i drift är invallade. 

Den planerade förändringen bedöms inte medföra ökade utsläpp av dagvatten, oljeförorenat 
vatten och sanitärt vatten. Om den framtida verksamheten kommer att omfatta rening av 
prewash-vatten innebär det ett tillkommande vattenflöde som efter rening ska kunna avledas 
till recipient. 

När det gäller utsläpp till luft bedöms utsläppen av VOC kunna minska över tid, i takt med att 
petroleumbaserade produkter i större utsträckning ersätts av bio- och avfallsbaserade 
produkter. En ökad hantering av avfallsklassade bio- och avfallsbaserade oljor innebär inte 
någon förändring avseende luktemissioner jämfört med dagens tillstånd. Bolagets erfarenhet 
från dagens verksamhet och på övriga anläggningar är att dessa är begränsade.  

Den planerade förändringen innebär ingen förändring avseende risk för utsläpp till mark och 
grundvatten vid normala driftförhållanden. 

Buller från verksamheten är begränsat med bullernivåer i omgivningen som med marginal 
klarar de befintliga bullervillkoren för anläggningen. 

Den planerade ändringen innebär ingen ökad energianvändning, då det befintliga tillståndet 
redan omfattar ombyggnad av cisterner för uppvärmning och omrörning. Användningen av 
kommunalt vatten bedöms inte öka i framtiden. Frekvensen av fartygens tankrengöring med 
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havsvatten förväntas öka i framtiden. Den planerade förändringen bedöms inte innebära 
någon ökning av användning av kemiska produkter. 

Den framtida lagringen av prewash-vatten innebär en viss ökning av mängden avfall som ska 
hanteras från verksamheten. I övrigt bedöms förändringen inte innebära någon förändring i 
avfall som uppkommer i verksamheten. 

Verksamheten vid depån omfattas av Sevesolagstiftningen, som gäller åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Det innebär bland annat 
krav på att det ska finnas en säkerhetsrapport för verksamheten. Denna kommer att uppdateras 
i samband med det kommande arbetet med ansökan.  

Riskanalyser utförs under flera steg vid förändringar. En första riskanalys inför de planerade 
ändringarna visar att risken för allvarlig kemikalieolycka inte förändras jämfört med 
tillståndsgiven verksamhet. Trots den planerade förändringen med minskad hantering av 
petroleumprodukter bedömer Bolaget ändå att verksamheten ska betraktas som en 
Sevesoanläggning enligt den högre kravnivån, eftersom det finns ett behov att även 
fortsättningsvis kunna hantera produkter i den omfattningen som medför en sådan 
klassificering. 

Bolaget har gjort bedömningen att den planerade förändringen kan komma att medföra en 
betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en specifik miljöbedömning ska göras. Som en 
del av denna kommer en miljökonsekvensbeskrivning att tas fram i enlighet med kraven i 6 
kap miljöbalken och miljöbedömningsförordningen. Beskrivningen kommer att fokusera på 
de förändrade miljökonsekvenser och eventuella risker som uppstår av sökt ändring av 
verksamheten. Den sammanlagda påverkan från befintlig och ändrad verksamhet kommer 
dock också att redovisas i de fall som är relevanta. 

 
 
 
 
 
Anna Andersson Malin Karlsson 
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1 Bakgrund 

Preem (Bolaget) bedriver depåverksamhet på fastigheterna Planteringen 1:17, Planteringen 
1:21, Söder 1:3 och Söder 1:4 i Energihamnen i Helsingborg i enlighet med tillstånd meddelat 
2022-03-10 av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne.  

Trots att tillståndet för verksamheten är nytt har den snabba utvecklingen av alternativa 
bränslen, som baseras på biobaserade och/eller återvunna råvaror, medfört att bolaget behöver 
möjliggöra lagring och hantering av de produkter/råvaror som är avfallsklassade i större 
utsträckning än dagens tillstånd ger utrymme till. Det innebär att bolaget önskar utnyttja en 
större andel av depåns sammanlagda lagringskapacitet till avfallsklassade produkter/råvaror 
än vad som förutsågs vid upprättande av föregående tillståndsansökan. Ändringen innebär inte 
en ökning av den totala volymen samtidigt lagrade mängder, då det inte ska ske någon 
utökning av antalet cisterner inom depån. Ändringen innebär heller inte en ökning av 
sammanlagd årlig hanterad mängd produkter/råvaror. För att få en rationell hantering och 
undvika långa ledningar vid inleverans av produkter/råvaror via lastbil kan det också bli 
aktuellt att anlägga ytterligare en bilinlastningsplats inom depåområdet.  

Produkter som tas upp i annex II till MARPOL (International Convention for the Prevention 
of Pollution from Ships) kräver spolning av fartygens lasttankar vid kaj. Exempel på sådana 
produkter som hanteras på depån i enlighet med befintligt tillstånd är ”used cooking oil” och 
animaliska fetter. Bolaget vill även i samband med ändringstillståndet skapa möjligheter till 
en effektiv mottagning och hantering av detta spolvatten, så kallat prewash-vatten, på depån. 

Sammanfattningsvis bedöms den nu planerade ändringen av verksamheten vara en 
tillståndspliktig ändring. Ändringen är så begränsad och så avskild, både tekniskt och 
geografiskt, att den bedöms kunna prövas som ett ändringstillstånd enligt 16 kap 2a § 
miljöbalken.  
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2 Administrativa uppgifter 

Verksamhetsutövare Preem AB (publ) 
Organisationsnummer 556072–6977 
Postadress 112 80 Stockholm 
Anläggning Depå Helsingborg 
Befintligt tillstånd Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne, Beslut 

2022-03-10, dnr 551-40429-2020 
Adress Oljehamnsleden 59 

252 25 Helsingborg 
Fastigheter Helsingborg Planteringen 1:17, Helsingborg Planteringen 1:21, 

Helsingborg Söder 1:3, Helsingborg Söder 1:4 
Fastighetsägare Helsingborgs stad 
Kommun Helsingborg 
Län Skåne 
Kontaktuppgifter Jan Svensson, depåchef 

Telefon: 010-450 19 27 
E-post: jan.svensson@preem.se 

Tillämplig lagstiftning 9 kap miljöbalken (1998:808) med tillhörande förordningar som 
reglerar prövning av miljöfarlig verksamhet 
 
Verksamheten omfattas också av lagen (1999:381) om åtgärder 
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, högre kravnivån 

Samrådet avser Avgränsningssamråd enligt 6 kap 28-32 §§ miljöbalken 
(1998:808) 
Samråd enligt 12 och 13 §§ lagen (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 

2.1 Verksamhetsutövare 

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.  

Preem har ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik 
samt 6 depåer, varav en i Helsingborg. 

Genom införande av förnybara eller avfallsklassade råvaror i drivmedelsproduktionen är 
Preem delaktigt i det pågående omställningsarbetet med att minska oljeberoendet och 
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klimatpåverkan. Preem lägger stor kraft på att utveckla drivmedel med avsevärt lägre 
klimatpåverkan än konventionella drivmedel med fossilt ursprung. 

2.2 Konsult 

DGE Mark och Miljö AB grundades år 2004 och är ett konsultföretag inom miljöområdet 
med en bred kompetens och lång erfarenhet inom bland annat miljöprövningar, periodiska 
besiktningar, förorenade områden, hållbarhetsfrågor, ledningssystem, vattenkemi och utsläpp 
till luft. DGE:s kunder finns i flera olika branscher som till exempel livsmedelsindustrin, 
massabruksindustrin, energibolag, verkstadsindustrin samt i offentlig sektor såsom kommun 
och region. 

3 Omfattning 

Samrådet omfattar ändring av befintligt tillstånd (Dnr. 551-40429-2020) i följande delar: 

• Ökad samtidig lagring av avfallsklassade oljor från 60 000 ton till 125 000 ton 
• Anläggande av ytterligare en bilinlastning 
• Förändrad hantering av vatten från rengöring av lasttankar på fartyg (så kallat 

prewash) 

Ändringen innebär inte en ökning av den totala volymen samtidigt lagrade mängder, då det 
inte ska ske någon utökning av antalet cisterner inom depån. Ändringen innebär heller inte en 
ökning av årlig hanterad mängd produkter. 

4 Samråd 

Inför upprättande av ansökan om tillstånd, inklusive ändringstillstånd, för miljöfarlig 
verksamhet ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap miljöbalken. Samrådets syfte är att 
länsstyrelsen, kommuner och övriga sektorsmyndigheter, organisationer och enskilda samt 
allmänheten ska få möjlighet att yttra sig om den planerade verksamheten. 

Den tillståndsgivna verksamheten anges i miljöbedömningsförordningen (2017:966) att alltid 
medföra betydande miljöpåverkan, men vid fråga om ändringstillstånd är det enbart 
ändringens omfattning i sig som ska bedömas i frågan om betydande miljöpåverkan. Bolagets 
erfarenhet från tidigare prövningar är att även aktuell ändring kan komma att bedömas utgöra 
betydande miljöpåverkan. Mot bakgrund av detta väljer bolaget att direkt genomföra så kallat 
avgränsningssamråd. 

Samrådet utgör också samråd enligt Sevesolagstiftningen. I kapitel 8 finns inledande 
information rörande detta.  

Samrådet genomförs i olika delar: 

• Samrådsmöte med Länsstyrelsen Skåne, Helsingborgs stad miljöförvaltningen, 
Räddningstjänsten Skåne nordväst samt Helsingborgs hamn 
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• Inbjudan till skriftligt samråd genom utskick via e-post eller brev till berörda statliga 
myndigheter, enskilda som kan antas bli särskilt berörda (i aktuellt fall verksamheter i 
närheten av depån), miljöorganisationer 

• Inbjudan till skriftligt samråd genom annonsering i Helsingborgs dagblad, för samråd 
med allmänheten 

5 Omgivningsbeskrivning 

5.1 Lokalisering och planförhållanden 

Preems depå är lokaliserad inom Energihamnen i Helsingborgs hamn, se Figur 1 och Figur 2. 
Energihamnen ingår i det hamnområde som benämns Sydhamnen. 

 
Figur 1. Lokalisering översikt 
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Figur 2. Lokalisering detalj 

Närmaste bostadsbebyggelse finns ca 250 meter öster om Preems depå, i området 
Planteringen. Ca 350 meter åt ost-sydost finns en förskola och ca 400 meter åt norr finns en 
skola. 

Verksamheten är uppdelad i fyra depåområden, Preem 1–4, som gränsar till andra 
verksamheter inom Energihamnen. Tillfartsvägar till Energihamnen är Oljehamnsleden och 
Oceangatan i den norra delen av området. Hela hamnområdet är inhägnat och klassat som 
ISPS-område (International Ship and Port facility Security Code). Inom hamnområdet finns 
ett internt gatunät som är stängt för allmän trafik. 

För området gäller detaljplan 1283K-14090, Detaljplan Oljehamnen (Helsingborgs stad, 
2022a). Detaljplanen vann lagakraft 1994-10-05. Enligt detaljplanen är verksamhetsområdet 
utpekat för oljeupplag. Verksamheten bedöms inte strida mot den befintliga detaljplanen. 

Den kommunomfattande översiktsplanen ÖP 2021 täcker inte området som depån ligger i, 
i stället är det den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för H+ som gäller för detta område, 
antagen av kommunfullmäktige 2011 (Helsingborgs stad, 2022b) . I FÖP:en anges att 
Helsingborgs hamn ges förutsättning för fortsatt utveckling i samexistens med staden samt att 
utpekade funktioner i riksintresse avseende hamn ska tillgodoses. Staden har startat upp ett 
arbete med ny översiktsplan för området, Stadsplan södra staden (Helsingborgs stad, 2022c). 
Arbetet är dock i ett tidigt skede och samråd har ännu inte skett.  
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5.2 Riksintressen 

Riksintressen är geografiska områden som har utpekats enligt 3 eller 4 kap miljöbalken för 
nationellt viktiga värden och kvaliteter. En sammanställning av de riksintressen som 
förekommer i närheten av anläggningen finns i Figur 3 och beskrivs nedan. 

 
Figur 3. Områden av riksintressen 

• Natura 2000 – Rååns dalgång (ca 5 km sydost) 
• Naturvård – Råån med omgivningar (ca 4 km syd-sydost) 
• Friluftsliv – Råån (ca 4 km syd-sydost) 
• Kulturmiljövård – Helsingborg (ca 1,5 km norr), Ramlösa brunn (ca 2,5 km öster), 

Rååns dalgång mm (ca 4 km syd-sydost) 
• Kommunikationer, hamn – Helsingborgs hamn 
• Kommunikationer, järnväg – Västkustbanan inklusive industrispår till hamnområdet 
• Kommunikationer, väg – E4 (0,5 km norr) samt E6/E20 (4 km öster) 
• Kommunikationer, sjöfart – Farled (0,5 km) 
• Yrkesfiske hav – Knölhaken Kullen (0,5 km väster) 
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5.3 Naturvärden och skyddad natur 

I Figur 4 visas områden med utpekade naturvärden och skyddad natur i närheten av depån. 

 
Figur 4. Skyddad natur 

Naturreservat 

Det finns fem naturreservat inom cirka 5 km från Preems depå (Helsingborgs stad, 2022d).  

Knähakens naturreservat är ett marint naturreservat i Öresunds djuphavsränna på 30 meters 
djup. Syftet med naturreservatet är att skydda och bevara biologisk mångfald och värdefulla 
naturmiljöer mot olovligt fiske, exploatering och olovlig provtagning. 

Jordbrodalen och Ångtegelgropen naturreservat är ett centralt beläget naturområde. Syftet 
med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, skydda, återställa eller nyskapa 
värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer samt inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer 
förbättra förutsättningarna för rekreation. 

Naturreservatet Ättekulla skog är ett varierat rekreationsområde i Södra Helsingborg. Syftet 
med reservatet är att göra området tillgängligt för rekreation och friluftsliv utan att skada 
natur- och kulturmiljövärdena, synliggöra och värna kulturhistoriskt värdefulla element såsom 
gravhögar och gamla gränser, bevara värdefulla livsmiljöer såsom fuktlövskog, ädellövskog 
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och hävdade marker med solitära träd, gynna förekomsten av död ved och gamla grova träd 
samt informera om reservatets olika värden till allmänheten. 

Örby ängar naturreservat är en mosaik av slåtterängar och betesmarker, sumpskogar och 
dammar. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla ett tätortsnära natur- och 
rekreationsområde med höga natur- och kulturmiljövärden samt att uppnå lokala och 
nationella miljömål, främst ett rikt växt och djurliv, ett rikt odlingslandskap, hav i balans och 
levande kust och skärgård samt myllrande våtmarker. 

Naturreservatet Rååns dalgång sträcker sig från Råå hamn längs ån bort till Nymölle och 
Gantofta. Syftet med reservatet är att bevara zoologiskt och botaniskt värdefulla miljöer, 
bevara betydande kulturhistoriska värden samt bevara en värdefull tillgång för rekreation och 
friluftsliv, inte minst fritidsfisket. 

Vattenskyddsområde 

Det finns tre vattenskyddsområden inom Helsingborgs kommun. De kommunala 
vattentäkterna Örbyfältet och Örbyverkets berggrundvattentäkt ligger drygt 3,5 km sydost om 
depån (NSVA, 2022). Till den enskilda vattentäkten Ramlösa hälsobrunn finns ett 
vattenskyddsområde ca 2,5 km öster om Preems depå. 

5.4 Recipient 

5.4.1 Vatten 

Recipient för utsläpp från verksamheter i Helsingborgs hamn är 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 utgörs av flera vattenförekomster, de två närmaste är WA39114588 
Helsingborgsområdet (VISS, 2022a) och WA61585185 N m Öresunds kustvatten (VISS, 
2022b) . Båda vattenförekomsterna har i dagsläget en måttlig ekologisk status och uppnår ej 
god kemisk status. 

5.4.2 Luft 

Den samlade recipientkontrollen av luftkvaliteten i Skåne samordnas av Skånes 
luftvårdsförbund. I regional bakgrundsmiljö mäts lufthalter av svaveldioxid, kvävedioxid, 
partiklar (PM2.5) och partiklar PM10. Enligt mätningar och beräkningar från 2021 underskrids 
miljökvalitetsnormen för samtliga ämnen som regleras i Luftkvalitetsförordningen (2010:477) 
(Skånes luftvårdsförbund, 2022). 

5.5 Kulturvärden 

Det finns inga utpekade kulturvärden i anläggningens närområde. 
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5.6 Markförhållanden 

Området där depån är belägen fylldes ut på 1950-talet. Marken utgörs av olika typer av 
fyllnadsmassor. Inom Energihamnen har det också bedrivits depåverksamhet under många år. 
Detta har medfört att det idag förekommer föroreningar i mark och grundvatten inom delar av 
området. Länsstyrelsen i Skåne har bedömt att föroreningsnivån inom Energihamnen är av 
måttlig risk (klass 3, gul) (Länsstyrelsen, 2022). 

Bolaget har genomfört miljötekniska markundersökningar vid ett flertal tillfällen, senast var 
2016–2019 inför anläggande av invallningar inom Preem 1 och Preem 2 samt 2021 inför 
eventuell överlåtelse av cisternerna på Preem 3 från Din X till Preem. 

6 Verksamhetsbeskrivning och beskrivning av planerad ändring 

6.1 Översiktlig beskrivning av verksamheten 

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). 

Transporter till depån sker huvudsakligen med tankfartyg, fartygen lossas vid två kajer 
belägna i depåns närområde. Vissa produkter, exempelvis ”used cooking oil” och animaliska 
fetter (ABP kategori 3), kan också transporteras med tankbil eller ISO-container på lastbil. 
Transporter från depån sker både med tankfartyg och med tankbil. Vid fullt utnyttjande av 
tillståndsgivna mängder bedöms transporterna uppgå till 160 fartyg och 8 000 
tankbilar/lastbilar per år som trafikerar depån. 

Lagringen sker i cisterner ovan mark. Inom de fyra depåområdena finns totalt 34 cisterner, 
varav 22 är i drift för närvarande. Cisterner som inte är i drift är antingen avställda eller 
tillfälligt ur drift medan de byggs om för att även kunna lagra produkter som behöver 
uppvärmning. Total lagringskapacitet är ca 130 100 m3 (ca 104 000 – 125 000 ton beroende 
på de lagrade produkternas olika densitet). Cisterner som kan användas för produkter 
tillhörande brandfarlighetsklass 1 (total lagringskapacitet ca 21 300 m3) är placerade inom 
invallningar som rymmer den största cisternens volym plus tio procent av övriga cisterners 
volym. Övriga cisterner är försedda med invallningar som rymmer minst en volym 
motsvarande 15 minuters inpumpning från tankfartyg med tillåten maximal 
pumpningshastighet. 

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. 
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6.2 Förändringar i verksamheten 

Bio- och avfallsklassade produkter kräver ofta lagring vid högre temperatur för att vara 
pumpbara än vad petroleumbaserade produkter behöver. Det gällande tillståndet för 
verksamheten medger ombyggnad av cisterner för att kunna hantera dessa typer av produkter. 
Ombyggnationer sker successivt i verksamheten baserat på behovet att ta cisterner i anspråk 
för hantering och lagring av bio- och avfallsklassade produkter i stället för 
petroleumprodukter. Ombyggnation utgör dock inget hinder för att cisternerna även i 
fortsättningen kan användas för petroleumprodukter. 

Vissa biobaserade oljor och fetter kan transporteras till depån med tankbil eller i ISO-
container på lastbil. Med anledning av detta planeras ytterligare en lossningsplats för dessa 
leveranser, som komplement till den redan tillståndsgivna lossningsplatsen. Den 
tillkommande lossningsplatsen kommer, liksom den tillståndsgivna, att vara på en hårdgjord 
yta där eventuellt spill kan samlas upp. Eftersom lossningen kommer att ske till samma 
cisterner som fartyg lossar till kommer samma säkerhetssystem att vara aktivt. 

Utlastning av bensin och klass 3-produkter (dieselprodukter och eldningsoljor) kommer att 
minska i omfattning. Det behöver dock finnas en beredskap för utlastning även i framtiden, 
därför kommer bilutlastningsplatsen fortsatt att finnas kvar men antalet lastöar kommer att 
minskas. 

Vid fartygstransport av produkter som tas upp i annex II till MARPOL (International 
Convention for the Prevention of Pollution from Ships) krävs rengöring genom spolning av 
fartygens lasttankar med vatten vid kaj, så kallad prewash. Exempel på sådana produkter som 
hanteras på depån i enlighet med gällande tillstånd är ”used cooking oil” och animaliska 
fetter. Detta är en obligatorisk tankrengöring där tankrengöringsvätskan ska lämnas till 
mottagningsanordningar i land. För rengöringen använder fartygen havsvatten, 
rengöringsmedel används ej.  I dagsläget sker omhändertagandet av prewash-vatten genom att 
vattnet töms från fartyget med sugbil och sedan transporteras vidare för destruktion vid 
godkänd mottagningsanläggning. Omhändertagandet av prewash-vatten ombesörjs av Preem 
via mäklaren. I framtiden vill bolaget effektivisera hanteringen av prewash-vatten genom att i 
stället pumpa det via rörledningar för lagring i cistern på depån innan borttransport till 
godkänd mottagare. För detta planeras också nya rörledningar att byggas från kaj till 
depåområdet. 

6.3 Produkter/råvaror som hanteras i nuvarande och framtida verksamhet 

I verksamheten lagras och hanteras petroleumprodukter, oljor (inklusive avfallsklassade 
sådana), petrokemiska produkter och andra kemiska produkter. Den planerade förändringen 
innebär ingen förändring i vilka produkter som lagras och hanteras i verksamheten jämfört 
med det befintliga tillståndet.   

I Tabell 1 listas exempel på avfallskoder som de avfallsklassade produkterna kan komma 
tillhöra. På samma sätt så som reglerat i det befintliga tillståndet skulle även andra 
avfallskoder kunna bli aktuellt, så länge produkterna har liknande egenskaper som de som 
beskrivs i den kommande ansökan. 
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Tabell 1. Exempel på avfallstyper för avfallsklassade produkter som lagras och hanteras vid depån. 

Avfallskod Beskrivning 
Enligt 
befintligt 
tillstånd 

Framtida 
verksamhet 

02 02 03 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning. X X 

02 02 99 Annat avfall än det som anges i 02 02 01-02 02 04. X X 

02 03 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning. X X 

02 03 99 Annat avfall än det som anges i 02 03 01-02 03 05. X X 

07 06 08* Andra destillations- och reaktionsrester.  X 
07 06 99 Annat avfall än det som anges i 07 06 01-07 06 12.  X 

19 02 99 Annat avfall än det som anges i 19 02 03-19 02 11. X X 

19 08 09 Fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som endast 
innehåller ätliga oljor och fetter. X X 

19 08 10* 
Andra fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare än de som 
anges i 19 08 09 och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara 
farligt avfall. 

X X 

20 01 25 Ätlig olja och ätligt fett. X X 

20 01 26* Annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25 och som 
enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall. X X 

 
Även prewash-vattnet utgör ett avfall. Beroende på vilken typ av produkt som transporterats i 
de tankar som spolas kan detta innebära olika klassning av vattnet. 

7 Miljöpåverkan och miljöeffekter 

Här följer en genomgång av den miljöpåverkan som förväntas uppstå till följd av de planerade 
ändringarna och vilka miljöeffekter det kan leda till. 

7.1 Utsläpp till 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, till exempel spillskyddsplattor 
under pumpar och returcisterner samt bilutlastningsplats, avleds till depåns OFA-system. 
Även dränagevatten från cisterner samt eventuellt förorenat vatten från depåns låginvallningar 
avleds till OFA-systemet. 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. Depåns 
dagvattensystem ansluter till Energihamnens dagvattensystem med avledning till recipienten 
Öresund. Utloppet från den del av Preems lokala dagvattensystem som finns i anslutning till 
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bilutlastningsplatsen är utrustat med en automatisk avstängningsventil som stängs vid 
aktiverat brandlarm eller nödstopp på depån. 

Provtagning på utgående dagvatten från depån utförs en gång per kvartal samt vid misstanke 
om utsläpp. Vid de kvartalsvisa provtagningarna under 2021 låg halterna på 0,5 mg/l för 
oljeindex och 0,1 mg/l för extraherbara aromater. 

Sanitärt spillvatten från depåns kontorsbyggnad avleds till det kommunala spillvattennätet. 

Den planerade förändringen bedöms inte medföra utökade utsläpp till vatten i form av 
dagvatten, oljeförorenat vatten och sanitärt vatten. De flesta biobaserade oljor har liten 
löslighet i vatten, vilket innebär att det inte föreligger några problem att hantera vatten som 
förorenats av dessa produkter i depåns OFA-system. Gällande villkor kommer att kunna 
innehållas. 

7.2 Utsläpp till luft 

Emissioner till luft genereras vid transporter med tankfartyg och tankbilar, vid lagring och 
överpumpning samt vid lossning och utlastning. Vid lagring och hantering sker utsläpp av 
flyktiga organiska ämnen (VOC), framför allt vid hanteringen av bensin. Utsläppen uppstår 
genom undanträngning av luft under inpumpning som ventileras genom avluftningsledningar. 

Samtliga klass 1-cisterner är utrustade med inre flytande tak med dubbeltätningar och fasta 
yttre tak. Returcisternens avluftningsledning är ansluten till depåns gasåtervinnings-
anläggning. Cisterner för lagring av produkter med flampunkt > 55°C har fasta yttre tak och 
är atmosfäriskt avluftade via avluftningsledningar på taken. 

Vid lastning av produkter klass 1–3 ansluts tankbilar till depåns gasåtervinningsanläggning 
(VRU). Återvunnen bensin återpumpas till någon av depåns bensincisterner (klass 1). 

Det görs årliga beräkningar på utsläpp av VOC från cisterner och VRU enligt Concawe 85/84. 
För 2021 beräknades utsläppet vara ca 4,7 ton VOC. 

En del av de bio- och avfallsbaserade oljorna som får hanteras vid depån kan ge eventuellt 
upphov till luktemissioner. Preems erfarenheter hittills från befintlig hantering på depå 
Helsingborg och på övriga anläggningar är att risken för luktstörningar är liten. Det har inte 
heller förekommit några klagomål på lukt från verksamheten.  

Dagens tillstånd medger lagring av bio- och avfallsbaserade oljor inklusive avfallsklassade 
sådana. Ändringen att kunna lagra mer avfallsklassade produkter bedöms inte innebära 
någon förändring vad gäller luktemissioner i omgivningen. Om verksamheten trots detta 
skulle ge upphov till luktolägenhet i omgivningen kommer åtgärder att vidtas i samråd med 
tillsynsmyndigheten så att olägenheten upphör. Förändringen bedöms inte påverka 
möjligheten att innehålla gällande villkor gällande luktolägenheter. 

Vidare innebär den planerade förändringen samtidigt att utsläpp av VOC kommer att minska 
över tid, detta genom att mindre mängd petroleumprodukter hanteras till förmån för större 
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mängd bio- och/eller avfallsbaserade produkter och som i mindre omfattning innehåller 
lättflyktiga komponenter. 

I det kommande arbetet med ansökan kommer Bolaget att se över om förutsättningarna för 
den villkorade prövotidsutredningen om utsläpp av VOC förändras med anledning av de 
planerade förändringarna. 

7.3 Mark och grundvatten 

Under normala driftförhållanden sker inga utsläpp till mark och grundvatten från 
depåverksamheten. Vid oavsiktliga utsläpp kan det däremot förekomma utsläpp som når mark 
och grundvatten.  

Den planerade förändringen innebär ingen förändring avseende utsläpp till mark och 
grundvatten vid normala driftförhållanden. Vid de anläggningsarbeten som ska göras för 
etablering av platser för bilinlastning kommer bolaget att kommunicera frågan om 
efterbehandlingsåtgärder enligt 10 kap miljöbalken med tillsynsmyndigheten och vidta de 
försiktighetsmått som krävs. 

7.4 Buller 

Verksamheten vid depån innebär begränsad bullerpåverkan i omgivningen. Källor till buller 
är pumpar och gasåtervinningsanläggningen när dessa är i drift, tankfartyg i farled och vid kaj 
samt tankbilstrafiken inom och till/från hamnområdet. Verksamheten är i drift dygnet runt, 
men bullret är av mer intermittent karaktär. 

Den bullerutredning som genomfördes inom ramen för den förra tillståndsprocessen visar att 
verksamheten innehåller nuvarande bullervillkor med god marginal. Det förekommer inte 
heller några klagomål på störande buller från verksamheten. 

Förändringen bedöms inte påverka möjligheten att innehålla gällande villkor gällande buller. 

7.5 Resursanvändning och avfallshantering 

El och fjärrvärme 

För drift av pumpar, omrörare och gasåtervinning, varmhållning av oljor i cisterner, 
belysning, lokaluppvärmning samt ventilation används el och fjärrvärme.  

Under 2021 användes ca 700 MWh el i verksamheten. 

Den planerade förändringen innebär ingen förändring av energianvändningen vid depån, i 
förhållande till nu tillståndsgiven verksamhet, då nuvarande tillstånd redan omfattar 
ombyggnad av cisternerna för värmning och omrörning. 
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Vatten 

Kommunalt vatten används vid rengöring av cisterner och annan utrustning samt i personal- 
och sanitetsutrymmen. Det används ca 800 m3 kommunalt vatten per år i verksamheten. 

Vid den obligatoriska tankrengöringen använder fartygen havsvatten.  

Den planerade förändringen bedöms inte medföra någon skillnad i användning av kommunalt 
vatten. Frekvensen av tankrengöring med havsvatten kan komma att öka med den planerade 
förändringen. Detta kommer att beskrivas mer detaljerat i ansökningshandlingarna. 

Kemiska produkter 

Vid underhåll och reparationer används kemiska produkter. Det är främst smörjmedel, färg 
samt motor- och hydrauloljor som används, men även andra produkter kan bli aktuella i 
enskilda fall. 

Bolaget har rutiner för att välja kemiska produkter så att gällande funktionskrav innehålls 
samtidigt som miljö- och hälsopåverkan från produkterna är så liten som möjligt. 

Den planerade förändringen bedöms inte medföra någon skillnad i användning av kemiska 
produkter i verksamheten. 

Avfall 

I verksamheten uppstår främst oljehaltigt avfall, bensindränage, förorenat adsorptionsmedel, 
batterier, lysrör, färgrester osv. samt kontors- och hushållsavfall. Mängden avfall varierar 
mellan olika år, beroende på vilken typ av produkter som hanteras samt omfattningen på 
reparationer och annat underhåll. 

Den planerade ändringen innebär en ökad mottagning av prewash-vatten som utgör avfall, 
som sedan transporteras bort från verksamheten.  

Den planerade förändringen bedöms i övrigt inte innebära någon förändring av mängden 
avfall som uppkommer i verksamheten. Beroende på vilka produkter som hanteras kan det 
dock uppstå andra typer av avfall och fördelningen mellan olika avfallstyper kan komma att 
variera över tid. 

8 Risk och påverkan från yttre händelser 

8.1 Verksamhetens 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. 
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Preems depå i Helsingborg har identifierat anläggningsrisker i en grovriskanalys, senast 
uppdaterad 2020 i samband med den förra tillståndsprövningen. Det finns ett stort antal 
riskreducerande åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av en allvarlig 
kemikalieolycka vid depån och dessa delas in i tekniska och icke-tekniska åtgärder. Tekniska 
åtgärder utgörs av funktionella barriärer, till exempel nivåmätningssystem och detektorer/larm 
samt fysiska barriärer som avser depåns utformning med till exempel invallningar och 
avloppssystem. Icke-tekniska åtgärder utgörs av organisatoriska, till exempel säkerhetskultur, 
rutiner och utbildning samt operativa åtgärder som avser mänskliga faktorer och de åtgärder 
som utförs i enlighet med rutiner och kompetens. 

En viktig del vid förändringar är fortsatt analys och hantering av risker. Preems depåer har en 
instruktion, RH 00 Riskhantering, som beskriver när och hur en riskanalys ska genomföras. 

Preem arbetar även 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. 

8.2 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 (Sevesolagstiftningen). 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. Säkerhetsrapporten uppdaterades 
senast 2020 i samband med den förra tillståndsprövningen.  

I samband med upprättande av ansökan om ändringstillstånd kommer säkerhetsrapporten med 
tillhörande bilagor att ses över och vid behov revideras. 

8.3 Påverkan på respektive från verksamheter i omgivningen 

I säkerhetsrapporten beskrivs vilka händelser inom Preems depåområde som skulle kunna 
påverka omgivande verksamheter samt vilka händelser i omgivningen som skulle kunna 
påverka Preems depå.  

8.4 Planerade förändringar och risker kopplade till dessa 

8.4.1 Allmänt 

Riskanalyser utförs under flera steg vid förändringar. Typ av riskanalyser och detaljeringsgrad 
anpassas under projektets framskridande. Anläggningsändringarna utförs enligt standarder 
och lagstiftning. 
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8.4.2 Ökad andel avfallsklassade produkter 

Med nu gällande tillstånd finns möjlighet att utnyttja all lagringskapacitet inom depån för 
förnybara råvaror/produkter. Lagring av en större andel avfallsklassade produkter påverkar 
inte riskbedömningen i förhållande till förutsättningarna som gäller för det befintliga 
tillståndet.  

För produkter/råvaror som kan vara klassificerade som farligt avfall vid leverans till depån 
tillämpas de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som beskrevs i ansökningshandlingarna 
under år 2020–2021. 

8.4.3 Ny bilinlastningsplats 

Risk för brännskada vid kontakt med varm produkt föreligger för personal då oljor hanteras i 
temperatur upp till 60 grader för att vara pumpbara. Denna risk hanteras redan i den befintliga 
verksamheten vid lossning från fartyg samt vid den planerade bilinlastningsplatsen som 
inkluderades i tillståndsprövningen 2020. Potential för en allvarlig kemikalieolycka bedöms 
dock inte finnas. 

8.4.4 Förändrad hantering av prewash-vatten 

Avseende risk för allvarlig kemikalieolycka bedöms hanteringen av prewash inte påverka 
detta då mängderna är relativt små, mediet till största del består vatten och lagringen sker i 
cisterner inom invallning. 

8.4.5 Riskbild 

Trots den planerade förändringen (bland annat reducerad lagring av petroleumprodukter till 
förmån för bio- och avfallsklassade produkter/råvaror) bedömer bolaget att verksamheten 
ändå ska betraktas som en Sevesoanläggning enligt den högre kravnivån, eftersom det finns 
ett behov att även fortsättningsvis kunna hantera produkter i den omfattning som medför en 
sådan klassificering. 

Den övergripande slutsatsen är emellertid att riskbilden vid depån, förblir likartad eller 
förbättrad i förhållande till nuläget. Förändringen av verksamheten bedöms inte väsentligt 
påverka faran för allvarliga kemikalieolyckor negativt eller öka risken för dominoeffekter. 
Utifrån identifierade risker samt riskreducerande åtgärder är bedömningen att det är möjligt 
att utföra de planerade förändringarna i verksamheten med tolerabel risknivå med avseende på 
människa och yttre miljö. 

9 Miljökonsekvensbeskrivning 

Eftersom Bolaget gjort bedömningen att förändringen medför en betydande miljöpåverkan 
ska en specifik miljöbedömning göras. Som en del av denna kommer en miljökonsekvens-
beskrivning att tas fram inför ansökan om ändringstillstånd. Miljökonsekvensbeskrivningen 
kommer att redogöra för ändringarnas förväntade miljökonsekvenser tillsammans med de 
försiktighetsmått som Preem avser att vidta. Eftersom bolaget ansöker om ändringstillstånd 
kommer beskrivningen att fokusera på de förändrade miljökonsekvenser och eventuella risker 
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som uppstår av sökt ändring av verksamheten. Den sammanlagda påverkan från befintlig och 
ändrad verksamhet kommer dock också att redovisas i de fall som detta är relevant. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska på ett objektivt sätt att beskriva och bedöma de effekter 
och konsekvenser som den förväntade miljöpåverkan kan medföra på människors hälsa och 
miljön. En avvägning kommer även att göras i förhållande till förekommande 
miljökvalitetsnormer, miljömål och riksintressen. 
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