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Kopparbergs Bryggeri AB 
 

 

Sammanfattning 

Kopparbergs Bryggeri AB är ett bryggeri beläget i Kopparberg, Örebro län.  
Företaget grundades 1882 och är Sveriges näst största svenskägda bryggeri. 

Huvudkontoret och den största delen av tillverkningen ligger i Kopparberg på 
fastigheten Nya vägen 15:1. Totalt har företaget över 300 anställda varav över 
hälften är placerade i Kopparberg. 

Kopparbergs Bryggeri AB tillverkar och distribuerar öl, cider, läsk, bordsvatten 
och tappar inköpt öl. En betydande export av främst cider, men även öl, sker till 
över 40 länder. 

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. 
Verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av 
biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider. 

Kopparbergs Bryggeri AB har under en följd av år haft en mycket positiv 
utveckling. För att klara marknadens efterfrågan krävs utbyggnad av 
produktions- och distributionsanläggningen såväl som mediaförsörjningen. I 
systemen för ång- och kylproduktion samt systemen för leverans av tryckluft 
finns idag en viss underkapacitet och för att säkra produktionen. Dessa system 
skall förnyas och kapacitets höjas. 

Produktion av ånga till bryggeriets processer och för uppvärmning sker idag med 
oljeeldade ångpannor. Bränsle är EO1, eldningsolja 1. Företaget planerar att 
uppföra en ny mediacentral på området som ska innefatta en panncentral för 
fastbränsle vilket är anledningen till att denna miljökonsekvensbeskrivning 
upprättats. Uppförandet av ny mediacentral kommer innebära att fossilt bränsle 
byts ut mot biobränsle. 

Mediacentralen ska förutom panncentral innefatta tryckluftcentral och kylcentral. 
  



 
 

3 
 

         
 

 

SAMMANFATTNING 2 

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 4 

2. INLEDNING 4 

OMFATTNING AV ANSÖKAN 4 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 5 
NOLLALTERNATIV 5 
PLANERAD MEDIACENTRAL 5 

3. VERKSAMHETSBESKRIVNING 8 

4. OMRÅDESBESKRIVNING 8 

VATTENRECIPIENT 9 
NATURMILJÖ OCH FRILUFTSLIV 10 
RIKSINTRESSEN 10 
AVSTÅND TILL BOSTÄDER 10 

5. ALTERNATIVA LOKALISERINGAR 10 

6. EMISSIONER FRÅN ANLÄGGNINGEN 10 

UTSLÄPP TILL LUFT 10 
UTSLÄPP TILL VATTEN 12 
RESTPRODUKTER OCH AVFALL 12 

7. TRANSPORTER 12 

8. BULLER 14 

9. ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖMÅL 17 

NATIONELLA MILJÖMÅL 17 
BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN 17 
FRISK LUFT 17 
BARA NATURLIG FÖRSURNING 17 
GIFTFRI MILJÖ 18 
SKYDDANDE OZONSKIKT 18 
INGEN ÖVERGÖDNING 18 
LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG 18 
GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET 18 
GOD BEBYGGD MILJÖ 19 

 
  



4 
 

1. Administrativa uppgifter 

Namn  Kopparbergs Bryggeri AB 
 
Organisationsnummer 556479-8493 
 
Adress  Kopparbergs Bryggeri AB, 714 82 Kopparberg 
 
Telefonnummer   0580 - 886 00 
 
Juridiskt ansvarig  Peter Bronsman, VD 
Kontaktperson miljöfrågor Rickhard Voigt 
 
Besöksadress  Klotenvägen 4, 714 35 Kopparberg 
 
Kommun  Ljusnarsberg 
 
Län  Örebro län 

  
Fastighetsbeteckning Nya Vägen 15:1 
 
Anläggningsnummer 1864-109 
 
Verksamhetskoder 15.240 C 

Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 
10 ton ren etanol per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.230. 

   15.260 C 
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller 
mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktig enligt 
90.10. 

2. Inledning 

 

Omfattning av ansökan 
Kopparbergs Bryggeri AB har lämnat in ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
för att bygga en ny mediacentral. Mediacentralen delas upp i tre delar, en del för 
värmeproduktion, en del för tryckluftsproduktion och en del för kylproduktion. 
Delen för värmeproduktion kommer att innehålla två stycken ångpannor på 
vardera 3 MW. 

Enligt Miljöprövningsförordningen 2013:251 är det krav på anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 40.60 för anläggning för förbränning med en total installerad 
tillförd effekt av: 

1. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja 
eller bränslegas. 

Miljökonsekvensbeskrivningen avser miljöpåverkan från ny mediacentral som 
planeras att uppföras. Miljökonsekvensbeskrivningen begränsas till de utsläpp 
och andra miljöeffekter som den nya mediacentralen innebär och som har 
betydelse både lokalt, regionalt och globalt.  
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Miljökonsekvensbeskrivning 
Ingela Anderson, Envicon Miljökonsult har upprättat MKB:n på uppdrag av och 
tillsammans med Michael Lennse på RIBA AB som är projektledare för projektet. 

Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att det inte byggs någon ny mediacentral på området 
utan allt fungerar som det gör i dagsläget. Detta innebär i så fall svårigheter att 
expandera och säkerställa produktion samt att ingen positiv miljöpåverkan 
uppnås. 

Planerad mediacentral 
Den planerade mediacentralen innebär en möjlighet till att expandera och 
säkerställa framtida produktion och utväxling av merparten av de fossila 
bränslena som användning i verksamheten för ång- och värmeproduktion. 

Delen för värmeproduktion ska innehålla två stycken ångpannor som ska förse 
fabriken med ånga till befintligt ångrörledningsnät. Pannorna dimensioneras för 
att kunna ta hand om de snabba svängningarna som finns i ångsystemet. 
Effekten på pannorna beräknas vara 3 MW per panna. Den ena pannan ska eldas 
med pellets och den andra ska endast fungera som backup och eldas med olja. 
Båda pannorna förses med ekonomiser och fastbränslepannan utrustas med 
erforderlig rökgasrening av typ multicyklonfilter. Stoftet transporteras 
automatiskt till askcontainer.  Energibesparingen bedöms bli ca 2 200 MWh/år för 
ångproduktionen. 

Det kommer att finnas två pelletssilos på 80 m3 vardera. Krav på pelletskvaliteten 
ställs enligt Svensk Standard SS 18 71 20, grupp 1 och European Standard SS-EN 
14961-2: 2011, klass A1. Vid upphandling av råvaran kommer det att ställas krav 
på leverantörerna om egenkontroll samt att de kan uppvisa hur de kvalitetssäkrar 
sin egenkontroll. 

Kylproduktionsanläggningen kommer att bestå av två kylmaskiner innehållande 
ammoniak med en kyleffekt på ca 500 kW vardera. Mängden ammoniak kommer 
att vara ca 120 kg totalt (60 kg/kylmaskin). Den köldbärare som kommer att 
användas är samma som nuvarande, dvs. livsmedelsklassad etanol blandat med 
vatten (29/71 %). 

Kondensorvärme återvinns via ett nytt spillvärmesystem till förbrukare inom 
verksamheten. 

Befintlig tryckluftscentral ska bytas ut och flyttas in i den nya mediacentralen. 
Tryckluftssystemet innefattar tryckluftskompressorer, lufttork av typen AD 
(djupkylning till -40oC), ackumulatortank samt övergripande styrning. Skillnad 
mot nuläget är att tryckluftskompressorena är vätskekylda mot nuvarande 
luftkylda. Värmen från tryckluftskompressorena återvinns till ett vattenburet 
spillvärmesystem. 

Mediacentralen ska uppföras så att den i framtiden på ett lätt sätt kan utökas. 
Mediacentralen ska förutom plats för installationer även innehålla 
pentry/matplats, arbetsplats med driftdator, arbetsbänk, verktygsskåp, städ- och 
lagerutrymmen mm. 
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Ny rörbrygga/kulvert byggs utomhus längsmed fastighetsgräns och in i befintlig 
fastighet. Rörstråket fördelar sig därefter till respektive inkopplingspunkt inom 
anläggningen. Rörbrygga/kulvert ska innehålla köldbärare (T/R), ång- och 
kondensatledning, tappvattenledning, spillvärmeledning (T/R) och trycklufts-
ledning. Det är inte fastställt exakt vilka ledningar som avses förläggas i 
markkulvert alternativt i rörbrygga ovan mark. De olika alternativen redovisas 
nedan där den nya mediacentralen visas i rött. 

 

Bild 1: Principskiss för sträckning av kulvert och rörbrygga. Mediacentralen redovisas som en röd 
rektangel. 

Utgångspunkten är att samtliga rörledningar mellan bryggerifastigheten och 
mediacentralen skall förläggas i markrörschakt med sträckning som indikeras 
med blå linje i bild 1 ovan. Alternativ lösning är att samtliga ledningar utom 
ångledningen förläggs i mark i rörschakt markerat med blå linje i bild 1 ovan och 
att ångledning förläggs ovan mark på rörbrygga (stålkonstruktion på pelare 2 - 6 
meter ovan mark) som ansluter till bryggerifastigheten. Rörbryggans sträckning 
indikeras med svart linje i bild 1 ovan. 

Rörledningar förlagda i mark planeras i huvudsak utföras i plastmaterial. Detta 
gäller för alla rör exklusive ångledningen som utförs i stål. Samtliga rör är 
isolerade och förläggs på frostfritt djup. Plaströren är konstruerade för 
förekommande medier och metoden är väl beprövad. Valet av plastledningar ger 
en lägre miljöbelastning i tillverkningsprocessen i jämförelse med rostfria rör. 

Media som skall distribueras i systemen är ånga (vatten), kondensat (vatten), 
tappvatten (vatten), spillvärme (glykolvattenblandning) samt köldbärare 
(livsmedelsklassad etanolvattenblandning) och tryckluftledning (luft). Av dessa 
medier är bedömningen att glykolvattenblandningen och livsmedelsklassad 
etanolvattenblandning har en negativ miljöpåverkan vid läckage. I och med 
förläggning i mark kommer risken för yttre åverkan att elimineras. Eventuella 
framtida grävarbeten i anslutning till ledningen sker under övervakade former. 
Ledningarna i mark kommer att mätas in digitalt med GIS så ledningarnas exakta 
positioner är kända. 
 

Principläge för kulvert 

Principläge för rörbrygga 
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Denna information skall minimera risken för framtida pågrävning med läckage 
som följd. Om rörbrott trots detta skulle uppstå detekteras tryckfall och 
volymförlust i systemet genom kontinuerlig övervakning och larm i det 
övergripande styr- och övervakningssystemet som installeras. 

Alternativa lösningar 

Andra alternativa lösningar har studerats inom företagets område. De har 
förkastats då de ej, i samma stora utsträckning som föreslagen lösning, medger 
möjlighet till värmeåtervinning från processerna. Utan denna möjlighet till 
värmeåtervinning skulle inte miljöbelastningen kunnat minimeras till den grad 
den föreslagna lösningen medger. 

Bryggeriet är i behov av ånga till flertalet processer. Ånga framställs idag genom 
förbränning av fossil olja. En för Kopparbergs Bryggeri AB starkt övervägande 
faktor har varit att mot nuvarande system kunna finna en teknisk lösning med så 
liten miljöbelastning som möjligt. Ånga avses efter önskad ombyggnad 
framställas genom förbränning av träpellets som är ett långt mer miljövänligt 
alternativ än nuvarande oljeförbränning. Ett alternativ avseende leverans av 
fjärrvärme har studerats men har förkastats då bryggeriet är i behov av ånga 
vilket inte fjärrvärmeleverantören kunnat leverera. Fjärrvärmeleverantören kunde 
inte heller finna någon avsättning för den spillvärme som det finns potential att 
ta tillvara inom bryggeriet. I den av Kopparbergs Bryggeri AB valda lösningen tas 
denna spillvärme om hand och nyttjas till vissa processer med lågt exergibehov. 

 
Bild 2: Planerad mediacentral. 
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3. Verksamhetsbeskrivning 

Kopparbergs Bryggeri AB har sitt ursprung i bolaget med samma namn som 
startades i Kopparberg redan 1882. Produktionen var då i huvudsak svagdricka 
och öl fram till 1988 då bryggeriet lades ned. Under åren 1989-1993 
producerades mineralvatten i bryggeriet men när de nuvarande ägarna tog över 
produktionen 1994 återgick produktionen till ölbryggning och sedan även cider- 
och läsktillverkning. 

Verksamheten behöver värme till både processen och lokalvärme. Processen 
försörjs i huvudsak med ånga och delar av lokalerna värms upp med hjälp av en 
värmepump som nyttjar restvärme från kylkompressorerna. Lagerlokalerna värms 
delvis upp med överskott från kylsystemet. Uppvärmning av varmvatten sker via 
överskotts-värme från processen. 

I dag finns det två ångpannor som producerar processvärme. Den ena är på 3,2 
MW och den andra är på 2,1 MW och båda har eldningsolja 1 (EO1) som bränsle. 
Pannorna kommer att tas bort när den nya mediacentralen står färdig. Upp-
värmning av produktionslokaler sker i huvudsak från värmepump. Det finns 
dessutom luftvärmepumpar i kontorslokalerna. 

Kopparberg Bryggeri AB planerar att uppföra en ny byggnad kallad 
mediacentralen vari pannanläggning, kylanläggning samt tryckluftsanläggning 
placeras. 

4. Områdesbeskrivning 

Verksamheten bedrivs på fastigheten Nya Vägen 15:1 i Kopparberg som ligger i 
Ljusnarsberg kommun, Örebro län. 
 

 
Bild 3: Kopparbergs Bryggeri AB (svart cirkel) i samhället Kopparberg. 

Den nordvästra delen av fastigheten avgränsas av en väg. I den nordöstra delen 
angränsar fastigheten till ett bostadsområde liksom i den sydvästra delen. I 
sydost avgränsas bolagets område av ett större skogsparti. Närmaste bostäder 
finns i norr. 

Den nya mediacentralen ska placeras i sydöstra hörnet av fastigheten som 
omges av skog.  
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Bild 4: Befintlig verksamhet med mediacentralens placering utmärkt som en röd rektangel. 

 
 

 
Bild 5: Mediacentralens placering (röd prick) i förhållande till angränsande fastigheter. 

Vattenrecipient 
Det närmaste vattendraget är Laxbäcken som rinner söderut, längs med 
fastighetens västra gräns och vidare ner förbi vårdcentralen. Laxbäcken mynnar 
ut i Garhytteån som fungerar som fiskevatten för hobbyfiskare. Garhytteån finns 
ca 1 km från den nya mediacentralen. 



10 
 

Naturmiljö och friluftsliv 
Öster om mediacentralen finns Finnkullberget, ett kommunalt naturreservat som 
bildades 2007. Området består av gamla slåtter- och betesmarker delvis på 
gammal åkermark. Syftet med naturreservatet är att långsiktigt säkerställa och 
utveckla såväl biologisk mångfald som friluftsliv i ett tätortsnära skogsområde. 
Området används för friluftsliv av privatpersoner, förskolor och skolor. 

Garhytteån är populärt för fiske av bland annat regnbåge. Fisken släpps till ån 
från en fiskeodling. 

Finngruvorna som är en gammal malmgruva med anor från 1600-talet ligger ca 6 
km norr om bryggeriet. 

I Kopparbergs centrum, ca 1 km väster om bryggeriet, finns Ljusnarsbergs kyrka 
som med sin ovanliga fasad, spiror etc. anses vara en av Mellansveriges 
vackraste träkyrkor. 

Längs Garhytteån finns naturstigen Rydbergsdalen som är ett rekreationsområde 
mitt i samhället. 

Riksintressen 
Närmaste Natura 2000-område är Salboknös och Römyren som är belägen ca 10 
km sydväst och 10 km väster om bolagets verksamhet. 

Avstånd till bostäder 
Närmaste bostad till den nya mediacentralen är ca 170 meter och bostäderna 
ligger väster om byggnaden med skog emellan. 

5. Alternativa lokaliseringar 

Flera olika placeringar av den nya anläggningen har prövats men ej funnits vara 
strategiska ur ett framtidsperspektiv. Alternativa placeringar var alla inom 
verksamhetens område. Det var viktigt att placeringen inte störde produktionen 
och framtida möjligheter till expandering samt påverkat närliggande bostads-
bebyggelse så lite som möjligt. 

Under överskådlig tid förutspås produktionsvolymerna att ökas vilket ställer krav 
på större anläggning. Mediacentralen har placerats så att denna 
produktionsökning ej ska försvåras eller att mediacentralen riskerar att återigen 
behöva flyttas. 

6. Emissioner från anläggningen 

Utsläpp till luft 
Maximalt värde för stoftemission har satts till 100 mg/Nm³ (Vid 13 % CO2torr, 
omräkningsfaktor till mg/MJ är 2,6) Samtliga miljövärden är timmedel. 
Kopparbergs Bryggeri AB ställer krav mot framtida pannleverantör att 
stoftemissionen skall understiga 100 mg/Nm3 (Enligt Fastbränsleeldade 
anläggningar, Naturvårdsverket 87:2 , nu utgått, samt i nya ”Vägledning 
förbränningsanläggningar mindre än 20 megawatt”). Värdet har idag inte 
beräknats men krav på beräkning kommer att ställas på framtida 
pannsystemsleverantör. Kopparbergs Bryggeri AB kommer att bevaka eventuella 
framtida skärpta krav och anpassa utrustningen för att klara detta. 

Nuvarande miljöbelastning avseende koldioxid (fossil) till luft har bedömts till  
3 070 ton/år baserat på förbränning av EO1 av en volym om 1 154 m3  
(11 900 MWh). 
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Efter åtgärder beräknas motsvarande koldioxidbelastning (fossil) minska till 80 
ton/år motsvarande 1 700 ton pellets/år och 30 m3 EO1/år (290 MWh). 

Detta medför en reducering av CO2-belastningen motsvarande 97 %. 

Efter driftsättning, provdrift samt prestandaprov görs verifierande mätningar med 
avseende på utsläpp för stoft, CO, NOx. Kopparbergs Bryggeri AB föreslår att 
nuvarande kontrollprogram för anläggningen gällande yttre miljö utökas med 
årlig stoftmätning. Verkningsgradsmätning utförs kontinuerligt via ett nytt styr- 
och övervakningssystem som installeras i mediacentralen. 

Skorstenshöjden ska vara minst 20 m. (mellan 20-25 m). Beräkning av 
skorstenshöjd är utförd enligt ”Naturvårdsverket AR 87:2, AR 90:3”. Dessa AR 
har nu utgått men är vedertagna modeller. Beräkningen redovisas nedan. 
 

 
Bild 6: Beräkning av skorstenshöjd. 

Påfylld mängd ammoniak kommer att öka (köldmedium i kylprocessen). Inom 
anläggningen är fyllnadsmängden i nuläget 600 kg. Efter åtgärder bedöms 
fyllnadsmängden till ca 720 kg (totalt) ammoniak. I gengäld kommer 
fyllnadsmängden R407C och R404A att minskas med 48 kg R407C och 28kg 
R404A. Denna förändring sker i och med att 3 av nuvarande kylkompressorer tas 
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ur drift. I och med den planerade investeringen utökas kylkapaciteten med nya 
kylmaskiner vilket gör att detta inte riktigt går att jämföra. 

Utsläpp till vatten 
Bolaget använder kommunalt vatten, vilket regleras i avtal. Avloppsvattnet från 
verksamheten uppsamlas i utjämningsmagasin innan det leds till det kommunala 
reningsverket i Bångbro. Till Laxbäcken förs dagvatten via LOD-anläggning. 

Restprodukter och avfall 
Från förbränningen av pellets bildas mindre mängder aska som tas om hand för 
deponi. Uppskattad mängd aska är 0,4 % av 1 700 ton pellets, vilket blir ca 7 ton 
per år. 

7. Transporter 

Transporter till och från arbetsplatsen under uppförande av mediacentralen 
beräknas pågå under ca ett års tid. 

Transport till och från mediacentralen sker väster ifrån vilket innebär att de ej 
sker genom det befintliga fabriksområdet utan via separat infart. Vägen fram till 
byggnaden ägs av kommunen men kommer att iordningställas av Kopparbergs 
Bryggeri AB. Vägen kan utföras som grusväg. Framför byggnaden anordnas 
vändplan för lastbil med släp som ska asfalteras. 

Förutom ljudet från kylmedelkylare så kommer transporter att vara orsak till 
störst ljudpåverkan då driften vid mediacentralen är igång. 

För att omgivningen inte ska störas föreslås att transporterna till och från 
mediacentralen att skall ske vardagar, dagtid mellan 7.00 – 18.00. 
Transportvägarna finns redovisade med grön linje i bild nedan. 
 

 
Bild 7: Transportvägar till och från mediacentralen. 
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Olja (EO1) 

I dag är det optimala antalet transporter för påfyllning av olja 32 st/år. 
Oljetransport t.o.r. Västerås är 234 km vilket på årsbasis ger 7 488 km. Detta 
minimeras till ca 2 transport per år motsvarande 468 km. I och med den nya 
placeringen av mediacentralen kommer transporterna att avlastas vid bebyggelse 
som angränsar till bryggeriet norr om fastigheten. 

Pellets 

Transporten till och från mediacentralen via den nya angöringsvägen kommer att 
öka. Detta sker i huvudsak till följd av transporter med pellets vilket kommer att 
öka bullernivån tillfälligt, dels i form av buller från lastbilarna men även som 
buller när pelletsförråd fylls på. 

Anläggningen uppskattas förbränna 1 700 ton pellets per år. En lastbil beräknas 
ta 38 ton/körning vilket blir 45 transporter per år med pellets till anläggningen. 
Det har identifierats två leverantörer som kan anlitas och som ligger inom ca 10 
mils radie. 

Agrol  Norberg 157 km t/r 7 065 km/år 
Stora Enso Falun 206 km t/r 9 270 km/år 

Leverantör NOx CO2 
Agrol 20 kg/år 10 ton 
Stora Enso 30 kg/år 10 ton 

 
Siffror enligt Scanias beräkningsmodell ”Environmental Product Declaration Kalkylator” för beräkning 
av NOx och CO2. Beräkningen är baserad på att bilarna har euroklass 5 och har diesel som bränsle. 
Schablon för bränsleförbrukning är 0,35 liter/km. 

Aska 

Den aska som blir restprodukt vid förbränningen i pannan transporteras bort från 
anläggningen och läggs på deponi. I nuläget finns Skärets f.d. deponi lokalt i 
Kopparberg som kommer att nyttjas i 5 år till. Alternativet är att transportera det 
till f.d. deponin i Södra Måle, Lindesberg kommun som kommer nyttjas 7 år till. 
Uppskattad mängd aska är 0,4 % av 1 700 ton, vilket blir ca 7 ton per år.  
Vi antar att det blir ca 7 transporter per år (högt räknat).  
Möjligheter till askåterföring till skogsmark kommer att undersökas. 

Skäret Kopparberg 10 km t/r  70 km/år 
Södra Måle Lindesberg 96 km t/r 672 km/år 

Då det rör sig om så korta sträckor så har det inte gjorts någon beräkning för 
NOx eller CO2-utsläpp. 

Service 

Vi uppskattar att antalet övriga transporter (service och underhåll) till 
mediacentralen kommer ske ca 1 ggr/vecka. Lokala företag nyttjas i så stor 
utsträckning som det är möjligt. Det är i nuläget inte klarlagt vilka sträckor som 
körs eller vilka typer av fordon serviceföretagen har. 
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8. Buller 

Villkor för buller 

Verksamheten har sedan 2012-12-19 följande villkor för buller. Den ekvivalenta 
ljudnivån som frifältsvärde vid bostäder ska begränsas och inte överstiga värden 
enligt nedan: 

50 dB(A) dag kl. 07.00 - 18.00 helgfri måndag – fredag. 
45 dB(A) kväll kl. 18.00 – 22.00 samt lördag, söndag och helgdagar. 
40 dB(A) natt kl. 22.00 – 07.00 

Nattetid får momentanvärden vid bostäder inte överstiga 55 dB(A). 

Dessa villkor kommer att göras gällande för mediacentralen. 

Externbullerkontroll av befintlig verksamhet 

Kontroller av externbullerbidraget från den befintliga anläggningen har hittills 
utförts som immissionsmätningar i kontrollpunkter vid de mest utsatta 
bostäderna enligt villkoret. Kontrollpunkterna redovisas i bild 8 nedan. Idag är 
kunskapen liten vad gäller bullerspridningen i riktning (sydväst) mot de bostäder 
som är närmast belägna den nya mediacentralen (bild 9 på nästa sida).  
 

 
Bild 8: Kontrollpunkter för mätning av externt bullerbidrag. 
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Bedömning av maximalt externt buller från ny mediacentral med 
hänsyn tagen till befintlig verksamhet 

Bullerbidraget från den befintliga verksamheten vid bostäderna närmast den 
planerade mediacentralen är sannolikt lägre än vid de bostäder där den årliga 
kontrollen utförs i dagsläget.  Detta innebär att det ekvivalenta bidraget vid 
dessa bostäder är 40 dBA eller lägre under den dimensionerande nattperioden.  
 
Om vi gör antagandet att bidraget är 40 dBA så får tillkommande verksamheters 
bidrag inte överstiga 30 dBA för att det totala bidraget inte ska överstiga 40 dBA.  
Detta innebär att om den nya mediacentralen dimensioneras så att bidraget inte 
överstiger 30 dBA vid bostäder innehålls bullervillkoret för Kopparbergs Bryggeri 
AB i sin helhet.  
 
Nedan görs en bedömning om detta är rimligt och om det går att dimensionera 
för denna bidragsnivå. 

Förutsättningar bedömning bidrag externt bullerbidrag 

Närmaste bostäder bedöms vara de med adress Kyrkogårdsgatan 10 och 
Kapellansgatan 16, 18 och 20. Bedömning gentemot bostaden görs mot 
Kyrkogårdsgatan 10 som ligger närmast med avståndet ca 170 m från centrum 
på mediacentralen. 

 
Bild 9: Kopparbergs Bryggeri AB med tänkt placering av den nya mediacentralen (röd cirkel). 

De huvudsakliga bullerkällorna inomhus kommer att vara: 

- Tryckluftskompressorer 
- Kylmaskiner (kylkompressorer) 
- Ångpannor med tillhörande utrustning 
- Luftbehandlingsaggregat 
- Pumpar 
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Bullerkällor utomhus kommer att vara: 

- Kylmedelkylare 
- Skorstensutlopp 
- Uteluftsintag 
- Avluftsutblås 
- Bränslesilos 

Dessutom tillkommer externbuller från transporter till och från mediacentralen 
samt ljud från lossning av bränsle. 

Vid mediacentralen är det främst ljud från kylmedelkylare som särskilt behöver 
beaktas. Kylmedelskylarna placeras så att mediacentralen utgör en naturlig 
bullerskärm samt att kylmedelskylarna kompletteras med bullerskärmar där så 
erfordras. Skärmen/byggnaden bedöms dämpa cirka 10 dB vilket innebär att den 
effektiva ljudeffekten för bullerspridning till bostaden är 80 dB.  

Ljudnivån från maxbelastad kylmedelkylare är preliminärt beräknad till en 
ljudeffektsnivå om 89dB(A), ljudtrycksnivå 58dB(A), 10m enligt EN. (Det är två 
kylmedelkylare vilket leder till en högre ljudnivå vid full belastning). 

I övrigt är det bullrande installationer inomhus där bullerdämpande åtgärder 
genomförs samt extra hörselskyddande hjälpmedel finns för personal. 

Bedömning av sammanlagt externt bullerbidrag (befintlig verksamhet 
inklusive ny mediacentral) 

Nedan följer en bedömning av att innehålla bullervillkor från verksamheten i sin 
helhet inklusive den planerade mediacentralen vid de närmaste bostäderna på 
Kyrkogårdsgatan och Kapellansgatan. 

Bidraget från mediacentralen får vara högst 30 dBA vilket är det lägsta bidraget 
som den eventuellt behöver dimensioneras för. Detta avser bidraget från den 
kontinuerliga driften och därutöver tillkommer bidrag från transporter och 
lossning av bränsle. Transporterna kommer dock inte att utföras nattetid vilket 
gör att ett högre bidrag från övriga delar skulle kunna tillåtas. 

Med avståndet 170 meter mellan mediacentralen och närmaste bostadshus så 
kan man tillåta sig att installera en effektiv total ljudeffekt om cirka LwAef 
= 85 dB. (Med effektiv ljudeffekt avses den del av ljudeffekten som ger ett visst 
ljudnivåbidrag vid i det här fallet bostäderna. Ett exempel är kylmedelkylare med 
ljudeffekten LwA= 90 dB.)  

Projekteringen kommer att ske med hänsyn till akustisk utformning. Det gäller 
inte bara yttre källors placering utan även dimensionering av 
byggnadskonstruktioner m.m. De 30 dBA som anges i denna beskrivning är 
således det teoretiskt lägsta bidrag som mediacentralen kan komma att 
dimensioneras emot. Sannolikt kan ett högre bidrag tillåtas efter utförda 
utredningar. 

Konsekvenser 

I och med den nya mediacentralen så kommer bullerspridningen från delar av 
den befintliga anläggningen att minska i och med att befintlig utrustning ersätts i 
samband med utbyggnaden. Exempelvis kommer de två befintliga ångpannorna 
att tas ur drift vilket kommer att påverka bullersituationen i den närmaste 
kontrollpunkten (punkt 1 i bild 8) positivt. Vidare kommer buller från transporter 
vid bryggeriets norra del att minska. 

Likaså kommer inhyrda kylaggregat, som är placerade utomhus på gårdsytan 
inom området att tas ur drift, vilket sannolikt kommer att minska 
bullerspridningen då de ersätts med inomhusplacerade aggregat i nya 
mediacentralen. 
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Utifrån avståndet mellan mediacentralen och närmaste bostäder tillsammans med 
den tänkta byggnadsutformningen, placeringen av kylmedelkylare och erfarenhet 
från liknande installationer så görs bedömningen att det är genomförbart att 
dimensionera anläggningen så att bullervillkoren innehålls. 

Kopparbergs Bryggeri AB:s årliga kontrollprogram kompletteras med ytterligare 
mätpunkt för ljud vid fastigheten med adressen Kyrkogårdsgatan 10 (bild 9). 

9. Överensstämmelse med miljömål 

Nationella miljömål 
1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål och ytterligare ett tillkom 
2005 - ”Ett rikt växt- och djurliv”. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd 
för Sveriges miljö och dess natur- och kulturresurser som är miljömässigt 
hållbara på lång sikt. Riksdagen har också fattat beslut om delmål som anger 
inriktning och tidsperspektiv på vägen till att nå miljömålen. För att konkretisera 
miljöarbetet finns nu både nationella, regionala och lokala delmål. I följande 
avsnitt finns de miljömål som uppförandet av nya mediacentralen vid 
Kopparbergs Bryggeri AB kan påverka. 

Begränsad klimatpåverkan 
Miljömålet syftar till att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras till 
en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 

Den främsta växthusgasen är koldioxid. Biobränsle anses inte ge något 
nettotillskott av koldioxid till atmosfären eftersom samma mängd koldioxid som 
frigörs vid förbränning tidigare tagits upp i biomassan. Genom att ersätta olja 
med biobränsle minskar de teoretiska koldioxidemissionerna. 

Det kommer att bli utökade transporter till anläggningen med pellets till pannan. 
Nettotillskottet av transporter i och med förändringen är 18 lastbilstransporter 
motsvarande 1 700 km. Transporterna sker med moderna lastbilar med minst 
Euroklass 5. Detta bedöms inte innebära någon direkt inverkan för möjligheten 
att uppnå miljömålet. Kopparbergs Bryggeri AB har för avsikt att studera ett 
införande av ett energiledningssystem korresponderande med ISO 50 001 för att 
med kontinuitet och på ett strukturerat sätt minimera energianvändningen. 

Frisk luft 
Miljömålet syftar till att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur och 
växter och kulturvärden inte skadas. Ett antal delmål finns formulerade för olika 
typer av utsläpp. 

Den planerade byggnationen av nya ångpannor innebär lägre utsläpp av 
kväveoxider och svavel. Fastbränslepannan utrustas med reningsutrustning för 
rökgaser. Den planerade förändringen kommer inte att försvåra uppfyllandet av 
miljömålen. 

Bara naturlig försurning 
Miljömålet syftar till att de försurande effekterna av nedfall och markanvändning 
ska underskrida gränser för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande 
ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller 
kulturföremål och byggnader. 
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Den planerade byggnationen av nya ångpannor innebär lägre utsläpp av 
kväveoxider och svavel. 

I den nya mediacentralen kommer det finnas ammoniak som köldmedium i 
kylprocessen. Utsläpp av ammoniak kan bidra till både övergödning och 
försurning. Ammoniaken finns i ett slutet system och rutiner kommer att tas fram 
för att systematiskt kontrollera så att inte läckage förekommer och regelbundna 
besiktningar kommer göras på anläggningen. 

Giftfri miljö 
Miljömålet syftar till att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats 
eller återvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden. 

Kopparberg Bryggeri AB arbetar aktivt med att välja kemikalier med minst 
påverkan på människors hälsa och miljön samt att fasa ut icke önskvärda 
kemikalier. Farligt avfall hanteras och förvaras enligt fastställda rutiner för att 
minimera risken för spill. 

Vid mediacentralen kommer det att finnas cistern med olja till reservpannan. 
Denna kommer att vara invallad för att förhindra läckage till marken. 

Skyddande ozonskikt 
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-
strålning. Det verkar som att målet kommer uppnås eftersom uttunningen av 
ozonskiktet har avstannat. 

I den nya kylanläggningen ska ammoniak användas som köldmedium vilket inte 
påverkar ozonskiktet. Uppförandet av ny mediacentralen påverkar inte 
möjligheten att uppnå målet. 

Ingen övergödning 
Miljömålet syftar till att halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte ska ha 
någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologiskt 
mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. 

I den nya mediacentralen kommer det finnas ammoniak som köldmedium i 
kylprocessen. Utsläpp av ammoniak kan bidra till både övergödning och 
försurning. Ammoniaken finns i ett slutet system och rutiner kommer att tas fram 
för att systematiskt kontrollera så att inte läckage förekommer och regelbundna 
besiktningar kommer göras på anläggningen. 

Levande sjöar och vattendrag 
Miljömålet syftar till att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och att 
deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Den planerade verksamheten 
bedöms inte ha någon direkt inverkan för möjligheterna att uppnå det nationella 
miljömålet. Utsläpp av processvatten sker via det kommunala reningsverket. 
Avvattning av området vid den nya mediacentralen kommer ske via en lokal LOD 
damm i anslutning till anläggningen. 

Grundvatten av god kvalitet 
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till 
en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.  Utsläpp av miljöfarliga 
ämnen kan förorena grundvattnet. Mark och grundvatten kan förorenas av 
läckande ledningar. Ledningarna kommer att skyddas genom sin placering och 
genom ett kontinuerligt övervakningssystem. Dessa åtgärder bedöms tillräckliga 
för att förebygga och begränsa utläckage av skadliga vätskor. 
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God bebyggd miljö 
Miljömålet syftar till att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Uppförandet av den nya mediacentralen kan innebära utökat buller från 
kylmedelkylare. Detta kommer att beaktas genom anläggningens utformning. 
Placeringen av mediacentralen är vald för att befintlig bebyggelse ska påverkas 
så lite som möjligt samt var en framtidssäkrad lösning för att på bästa sätt 
främja närområdets framtida utveckling. 
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