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enligt Miljöbalkens 6 kap.

www.haparandavarmeverk.se



Nuvarande verksamhet
Haparanda värmeverk ägs av Haparanda kommun och förser de  
centrala delarna av Haparanda med fjärrvärme. En stor del fjärrvärme 
produceras i Finland genom ett samarbete med Torneå Energi.  

Planerad verksamhet

Haparanda Värmeverk ansöker nu om tillstånd för uppförande av ny 
fjärrvärmeanläggning på Hyvelvägen i Haparanda.

Syftet med anläggningen är, förutom att minska behovet av energi- 
import, att kunna ersätta befintlig panna som varit i drift länge och  
är i behov av att bytas ut. Effekten på ny fastbränslepanna och olje- 
panna (reserv) kommer att uppgå till max 15 MW respektive 12 MW.

I den nya fastbränslepannan kommer en mix av bio- och återvinnings-
bränsle samt impregnerat virke att eldas, viss flisning och mellanlagring 
av bränslet kommer att ske på anläggningen. 

Huvudalternativet för placering av den nya anläggningen är  
Hyvelvägen, då området är planlagt för industriverksamhet. 

En yta på ca 15 000 m2 beräknas vara nödvändig för anläggningen, 
vilken kommer utgöras av bl.a. ackumulatortank, skorsten,  
bränslelager, kontor och dagvattendamm.

Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvenserna, till följd av planerad verksamhet, bedöms  
huvudsakligen bestå i utsläpp till luft, transporter samt utsläpp till  
dagvattennätet.

I den miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas kommer de  
eventuella effekter som fjärrvärmeanläggningen kan medföra på 
människor, djur, klimat, mark, vatten och luft att beskrivas.

Erforderliga skyddsåtgärder kommer att vidtas för att säkerställa  
att anläggningens påverkan på miljö- och naturvärden blir så liten  
som möjligt. Exempel på skyddsåtgärder kan vara installation av  
utrustning för rening av utgående luft respektive uppkommet  
avloppsvatten från fastigheten.

Ytterligare information
Önskas mer information eller lämnande av synpunkter kring  
ansökan och innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen skickas  
dessa skriftligen till: Haparanda Värmeverk, Ahlmarksvägen,  
3953 36 Haparanda. Eller till par.gabrielsson@haparanda.se

Eventuella synpunkter skall vara bolaget tillhanda senast: 2018-02-09

Det kommer finnas möjlighet att ta del av upprättat samrådsunderlag 
via hemsidan www.haparandavarmeverk.se/nyheter om så önskas.


