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SAMMANFATTNING

WSP har på uppdrag av Bengt Dahlgren brand och risk AB genomfört mätningar samt
spridningsberäkningar för lukt från VMAB:s (Västblekinge Miljö AB) avfallsanläggning väster
om Mörrum, Karlshamn kommun. Kommunen utreder en detaljplan för bostäder, skolor och
vårdlokaler på fastigheten Mörrum 73:1 där förekomst av lukt från VMAB:s avfallsanläggning
utreds. Luktutredningen har utförts genom luktprovtagning under februari och juni,
bestämning av luktutsläpp för dessa tillfällen, spridningsberäkningar samt kartläggning av
utsläppssituationen från verksamheten. Luktutredning inkluderar även en serie med åtta besök
där lukten kvalitativt har bedömts, för att få en mer ingående bild av hur luktemissionerna
varierar över tid.

Mätningarna visar på att luktemissionerna från VMAB varierar kraftigt över året, i synnerhet
vad gäller luktemissionerna från lakvattendamm 1, troligen beroende på mängden tillflödande
vatten in i lakvattendammarna. Detta gör att vid mätningen i februari (stort vattenflöde in i
lakvattendammarna) var de två mest dominerade luktkällorna lakvattendamm 1 (63 % av
utsläppen) och gasuppgraderingen (för tillverkning av biogas, 29 % av utsläppen), medan vid
mätningen i juni (litet vattenflöde in i lakvattendammarna) var gasuppgraderingen ensam den
dominerande luktkällan (89 % av utsläppen) och lukten vid lakvattendamm 1 var mycket liten.
Dock har den kvalitativa luktundersökningen visat på att även komposteringen stundvis (vid
och strax efter bland annat siktning av komposten) kan tänkas vara en betydande luktkälla,
även om inte mätningarna visat detta.

Beräkningarna visar på att under perioder med litet luktbidrag från lakvattendamm 1, troligen
då vattentillflödet till dammen är liten, beräknas den nedre gränsen av det danska riktvärdet att
inte överskridas inom planområdet (förutsatt en peak-to-mean-faktor på 1). Under perioder
med stort bidrag från lakvattendamm 1, vilket skulle kunna bero på högre vattentillflöde till
dammen t.ex. efter större regn och vid snösmältning, beräknas luktkoncentrationen inom
planområdet att ligga inom intervallet som anges som det danska riktvärdet (förutsatt en peak-
to-mean-faktor på 1). Därmed kan viss störning förekomma under dessa perioder, i synnerhet
hos den luktkänsligare delen av befolkningen. Dock indikerar den kvalitativa
luktundersökningen att lukten i planområdet även vid perioder av lukt från lakvattendamm 1
endast är aningen märkbar och därmed ger upphov till endast en liten luktstörning. Till detta
skall dock tilläggas att den kvalitativa luktundersökningen gjordes under sensommar/tidig höst
då marken är förhållandevis torr jämfört med under senhöst och vinter, vilket skulle kunna
betyda att större lukt skulle kunna emitteras från lakvattendammarna under dessa perioder
(såsom vid mätningen i februari). Till detta ska även tilläggas att en förhöjd lukt från
lakvattendammarna kan ha andra orsaker än mer tillflödande vatten, såsom nedbrytning av
växtmaterial under vinterhalvåret, att mer luktande lakvatten tillfälligtvis tillflödat dammarna
eller att lakvattendammarna torkar ut så att bottensedimenten friläggs.

Om den nedre gränsen av det danska riktvärdet inte önskas överskridas även under perioder då
lakvattendamm 1 emitterar mer lukt behöver lakvattendamm 1 eller vattnet som tillförs
åtgärdas.
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Observera dock att enligt såväl den kvalitativa luktundersökningen som enligt VMAB kan
komposteringen vid och strax efter siktning, vändning av komposten eller intagning av nytt
material vara en stor luktkälla. Siktning sker i dagsläget under cirka fyra månader per år, under
november till februari, åtta timmar per vardag, även om lukten kan hålla i sig nästan hela
dygnet. Vändning av massor sker vanligen cirka fyra timmar per dag. Nya massor tillkommer
normalt ett par gånger per år i mindre mängder (ca 50 m3) och i större mängder (ca 300-600 m3)
ungefär vartannat år vid haverier i biogasanläggningen. Eftersom mätningar inte gjordes vid
någon av dessa aktiviteter kan denna utredning inte säkert klargöra om störande luktstörning
kan förekomma under dessa perioder utan att åtgärder vidtas. Dock visar den kvalitativa
undersökningen att vid vändning av komposteringen och då vindriktningen är från VMAB mot
planområdet upplevs endast en aningen märkbar lukt vid planområdet. Ingen observation i
planområdet och/eller mätning har dock gjorts vid introduktion av stora massor (kan
förekomma vid t.ex. haveri av rötkammare eller biogödsellager) eller siktning av massor, vilka
båda förväntas avge betydligt mer lukt än vändning av massor och införsel av nya massor, så
om störning kommer förekomma under dessa perioder visar inte denna utredning. Med tanke
på att haverier endast förekommer ungefär vartannat år borde detta kunna ses som ett icke
normalfall, vilket gör att det skulle kunna accepteras utan åtgärd.

De framtida förändringarna på verksamheten som är planerade fram till 2023 bedöms varken ge
upphov till någon tydlig ökning eller minskning av luktkoncentrationerna inom planområdet.
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1. INTRODUKTION OCH SYFTE

WSP har på uppdrag av Bengt Dahlgren brand och risk AB genomfört mätningar samt
spridningsberäkningar för lukt från VMAB:s (Västblekinge miljö AB) avfallsanläggning på
fastigheten Mörrum 73:7, Mörrum, Karlshamns kommun. Hanteringen av avfall leder till att det
periodvis uppkommer luktstörningar, vilket kan påverka de närboende. Syftet med den här
utredningen har varit att kartlägga hur lukt från verksamheten påverkar kommunens detaljplan
Mörrum 73:1. Detaljplanen planeras att innehålla bostäder, skola och vårdlokal och ligger som
närmast 800 meter från avfallsanläggningen. Luktundersökningen utförs genom
luktprovtagning, bestämning av luktutsläpp, spridningsberäkningar och kartläggning av
utsläppssituationen från verksamheten.

2. BAKGRUND

I följande avsnitt beskrivs bakgrunden till denna luktutredning, vad lukt är och hur det kan
bedömas.

2.1. OMRÅDESBESKRIVNING

Figur 1. Geografisk lokalisering av anläggningen. Stjärna vissa anläggningen. Mörk blått område visar
detaljplaneområdet Mörrum 73:1.

Störande lukt har identifierats att framförallt avges från den första av de två
lakvattendammarna, från gasuppgraderingen (biogastillverkning) samt från komposteringen.
Enligt avfallsanläggningen har klagomål förekommit från boenden i bostadsområdet öster om
detaljplaneområdet i Mörrum, se Figur 1.

Lokal lakvattenbehandling uppstår vid deponering av avfall. Det består av regnvatten samt
inträngande grundvatten. Allt lakvatten omhändertas för lokal behandling genom



10298957 •  Luktutredning av en avfallsanläggning på Mörrum  | 8

långtidsluftning. Under sommarhalvåret används behandlat lakvatten för bevattning av
energiskog.

Figur 2 visar detaljplaneområdet och den planerade användningen av området. Gult visar
områden för bostäder, rött områden för skolor och vårdlokaler (nedre högra hörnet), och grönt
visar naturområden med bland annat dagvattenavrinning.

Figur 2. Detaljplaneområdet på Mörrum 73:1. Gult = bostäder, rött = skola/vårdlokaler (nedre högra hörnet) och grönt
= naturområden. På det röda området är det främst planerat för skola.

2.2. PLANERAD UTBYGGNAD
Under åren 2020 t o m 2023 planeras följande åtgärder genomföras:

- Lakvattendamm 4 ska anläggas vid åkern, i nära anslutning till Perstorpsvägen och 90-
graders kurvan, för placering se avsnitt 5.3. Här kommer kalksten och flytande
växtbäddar hjälpa till att rena lakvattnet från fosfor.

- Lakvattendamm 5 kommer att anläggas efter år 2023 och ska fungera som
säsongslagringsbuffert, om extrema regnmängder uppstår.

- Mängden lakvatten som hanteras kommer minska från 50 000m3/år till 25 000m3/år till
år 2023 och samtliga deponier kommer vara sluttäckta.

- Komposteringen av externt material kommer avvecklas till 2023. Total mängd
kompostmaterial som kommer hanteras kommer i och med detta att minska. Dock
kommer den fortsätt användas för internt material, till exempel rötrest från
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biogasanläggningen, vilket bedöms kunna avge en i genomsnitt lägre men stundvis
likvärdig luktemission jämfört med den befintliga komposteringen.

- Föryngring av salixodlingen, samt installation av ny bevattningsautomatik.

2.3. LUKT
Lukt kan definieras som en sensation som härrör från interverkan av flyktiga kemiska arter som
inhaleras genom näsan, till exempel svavelföreningar (t.ex. sulfider, merkaptaner),
kväveföreningar (t.ex. ammoniak, aminer) och flyktiga organiska föreningar (t.ex. estrar, syror,
aldehyder, ketoner, alkoholer) (Leonardos m. fl., 1969). Lukt från mänskliga aktiviteter är till
exempel utsläpp från industri och jordbruk, där bland avloppsreningsverk, livsmedelsindustri,
foderanläggningar, avfallsanläggningar, boskap, gjuterier, petrokemiska parker, slakterier,
pappers- och massaanläggningar samt komposteringsanläggningar. Lukt är en subjektiv
upplevelse som beror på flera faktorer som påverkar klagomålsfrekvensen: luktfrekvens (hur
ofta det luktar), luktstyrka (koncentrationen av lukt), karaktären på lukten (t.ex. farlig eller
obehaglig lukt), ortsvanlighet (boende på en plats/ort vänjer sig [lukten upplevs som svagare]
vid vanliga lukter på orten/platsen) och historik (upplevelse av luktstörning) (Axenhamn och
Thordstein, 2018).

Luktkoncentration mäts i luktenheter per kubikmeter (l.e./m3). 1 l.e./m3 definieras som vid den
koncentration där 50 % av befolkningen kan förnimma lukt. Luktkoncentrationen mätt i l.e./m3

är proportionell mot andelen luktämnen i luften (mätt i mg/m3). Därmed innehåller luft med
luktkoncentrationen 2 l.e./m3 dubbelt så mycket luktande ämnen som luft med
luktkoncentrationen 1 l.e./m3. Upplevelsen av luktstyrka är logaritmisk, så att skillnaden mellan
1 och 10 l.e./m3 upplevs som lika stor som skillnaden mellan 10 och 100 l.e./m3 av ett och samma
luktande ämne. Dock skiljer sig upplevelsen av en given procentuell skillnad mycket mellan
olika luktande ämnen. Detta medför alltså att 1 l.e./m3 av två olika luktande ämnen uppfattas
lika starkt (precis förnimbar av en genomsnittlig person), medan 2 l.e./m3 kan skilja sig mycket
kraftigt i hur intensivt man upplever lukten mellan olika luktande ämnen. Till exempel kan man
känna jordlukt vid mycket låga koncentrationer (mg/m3) men luktintensiteten ökar inte så
mycket med ökad koncentration. Luktintensiteten av lik och förruttnelse ökar däremot kraftigt
med ökad koncentration, så att 2 l.e./m3 liklukt upplevs som betydligt mer intensivt än 2 l.e./m3

jordlukt.

2.4. BEDÖMNINGSGRUNDER OCH RIKTVÄRDEN FÖR LUKT
Det finns ett stort antal anläggningar i Sverige där klagomål på lukt förekommit (Axenhamn och
Thordstein, 2018). Dock har riktvärden och lagstadgade skyddsavstånd för lukt inte definierats i
Sverige, inte heller för lukt från olika typer av verksamheter. Riktvärden finns dock i andra
europeiska länder såsom Danmark, Norge och Holland, se Tabell 1
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Tabell 1  Omgivningsriktvärden för lukt i Danmark, Norge för industriområde/bostadsområde och relevanta
verksamhet i Holland.

Land Källor
Riktvärde

(l.e./m3)
Medelvärdes tid Percentil ”peak-to-mean”-faktor

Danmark
Industriområde och

känsliga platser*
5–10

1 minut,
maxmånad

99 7,8

Norge
Bostadsområde, nära

granne
1

1 timme,
maxmånad

99 1

Norge
Industriområde, nära

granne
2

1 timme,

maxmånad
99 1

Holland
Kompostering av
organiskt avfall

3 1 timme, årlig 98 1

* Känsliga platser är platser vid bostäder, skolor och sjukhus.

Upplevelsen av lukt handlar ofta om en ögonblicklig upplevelse (1,6 sekunder, enligt Mainland
och Sobel, 2006). Detta ställer höga krav på spridningsmodellerna som behöver kunna hantera
mycket korta tidsskalor. En faktor, s.k. ”peak-to-mean”-faktor, är den mest använda metoden
för att anpassa långsiktiga koncentrationer (timmedelvärden) till kortvariga koncentrationer.
”Peak-to-mean”-faktorn beror på atmosfärisk turbulens (stabilitet), avståndet från källan,
oregelbundenheter i meteorologiska data och emission, och källornas placering och omgivning,
se Figur 3. Vanligtvis använd peak-to-mean-faktor 2,3, men 4 används i Tyskland och 7,8
används i Danmark.

Bedömningskriterier för vad som anses vara en acceptabel luktstyrka varierar i Sverige.
Praktiska erfarenheter från luktmätningar utförda av AFRY, spridningsberäkningar och
korrelationer av resultaten visar på att närboende upplever luktfrihet först när haltnivån
underskrider 0,2–0,5 l.e./m3 vid en minuts samplingstid (Sten-Åke m. fl., 2013). Sweco förslår ett
årligt minutmedelvärde på 0,5 l.e./m3 och max omkring 1 l.e./m3 i begränsade områden där det
saknas åretruntbostäder (Axenhamn och Thordstein, 2018). SMHI redovisar luktkoncentration i
form av luktfrekvenser under maxmånad som är ett mått på hur stor del av en tidsperiod som
en genomsnittsperson uppfattar den aktuella lukten (www.smhi.se). Ett annat riktvärde som
används för lukt är att använda arbetsmiljöverkets hygieniska riktvärden för specifika kemiska
ämnen av luftföroreningar och dela med 1000, för att ta hänsyn till långtidsexponering för
utomhusluft (Haeger-Eugensson m.fl., 2016).

Tidigare luktutredningar har visat på att det norska och danska riktvärdet samt Swecos
rekommenderade riktvärde täcker in ungefär lika stort område med överskridanden med en
variation på ± 20 % i avståndet från anläggningen till gränsen för överskridande. Det norska
riktvärdet täcker in det minsta området (förutsätt att 7,8 används som peak-to-mean-faktor för
det danska riktvärdet), medan det danska riktvärdet och Swecos rekommenderade riktvärde
ger båda överskridande på störst avstånd från anläggningen beroende på riktning från
anläggningen (Tang och Gombrii, 2020). Den tidigare utredningen visar även att det holländska



10298957 •  Luktutredning av en avfallsanläggning på Mörrum  | 11

riktvärdet däremot ger överskridande inom ett betydligt mindre område, endast ca 35 % av
avståndet från anläggningen jämfört med de övriga riktvärdena.

Figur 3.  Peak-to-mean-faktorns beroende av avståndet från luktkällan. De olika linjerna visar olika stabilitetsklasser
för atmosfären. Den högsta peak-to-mean-faktorn (svart) uppstår vid neutral atmosfär, de lägsta nära källan vid stabil
atmosfär (lila och blå) och de lägsta långt från källan vid instabil atmosfär (gul och röd). Kurvorna visar peak-to-mean-
faktorn vid vindhastighet på 1 m/s. Vid högre vindhastigheter blir peak-to-mean-faktorn lägre. Källa: (Robins, 1979).

2.5. BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR LUKT SOM ANVÄNDS I DENNA UTREDNING
I denna studie används det danska riktvärdet på grund av att det är ett etablerat riktvärde för
lukt. Det medför inte total luktfrihet, men får anses ligga på en acceptabel nivå. Dessutom har
det danska direktivet en kort medelvärdstid jämfört med andra riktvärden vilket fångar den
korta exponeringen som gör att folk känner lukt och känner obehag. Luktsinnet och
luktkoncentration har en icke-linjär relation som varierar för olika typer av lukt. Lukttröskeln
ligger även på olika koncentrationer för olika människor. Därav ges det danska riktvärdet som
ett intervall på 5-10 l.e./m3. För att skydda även den luktkänsligare delen av de närboende
jämförs framförallt de beräknade halterna med det nedre riktvärdet om 5 l.e./m3 i denna
utredning (99-percentil av minutmedelvärdet under maxmånad). Peak-to-mean-faktorn 7,8, som
är rekommendation till det danska riktvärdet, har använts för att räkna upp från timmedelvärde
till minutmedelvärde. Andra värden på peak-to-mean-faktorn har dock också beräknats för
områden av intresse, då variationen är starkt beroende av avståndet från källan, se avsnitt 4.3.
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3. METOD

För att beräkna påverkan av lukt från avfallsanläggningen har mätningar av lukt,
emissionsbestämning och spridningsberäkning genomförts.

3.1. LUKTPROVTAGNING
Luktprovtagning och analys av luktavgång från VMAB:s avfallsanläggning i Mörrum,
Karlshamns kommun utfördes av AFRY. Proverna uttogs den 12:e februari samt den 2:e juni
2020. Lukt har bedömts uppkomma från lakvattendammar, tipphallen, kvarnhuset,
inmatningscontainer, kompostering, biogastillverkning (gasuppgradering) samt avfallshögar
med träflis, kompostering av trädgårdsavfall samt grenar och toppar (GROT), se Figur 4.
Provpunkter beskrivs i Bilaga 5. Tekniska data av källorna av störande lukt redovisas i Tabell 3,
som använts i spridningsberäkning. Den 13:e februari och den 3:e juni 2020, har luktproverna
analyserats med dynamisk olfaktometri och luktpanel enligt standard SS-EN 13725, se Bilaga 1.

Figur 4 Luktutsläpp på VMAB:s anläggning. De dominerande källorna är lakvattendam 1 (källa 2) (februari) samt
gasuppgraderingen (källa 8) (juni).
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Tabell 2 Tekniska data som använts i modell för tre huvudkällor av störande lukt.

No. Källor Temperatur (°C)
Höjd över

mark (meter)
 Area(m2)/

Diameter (m)

1** Lakvattendam 2 Omgivningstemperatur Marknivå 2600 m2

2** Lakvattendam 1 Omgivningstemperatur Marknivå 5800 m2

3* Lakvattendike Omgivningstemperatur Marknivå ca 2 m2

4
Tipphallen, mottagning

(dörröppning)
Omgivningstemperatur Marknivå 20 m2 (BxH=4x5)

5* Kvarnhuset (öppningar i fasaden) Omgivningstemperatur ca 3 ca 3 m2

6* Inmatningssystem /container Omgivningstemperatur 2-3 10 m2

7 Kompostering Omgivningstemperatur 4 12600 m2

8 Gasuppgradering 10 °C 5 0,2 m

9 Flisat träavfall Omgivningstemperatur 7 1200 m2

10 Kompostering av trädgårdsavfall Omgivningstemperatur 7 2000 m2

11* Grenar och toppar (GROT) Omgivningstemperatur 7 450 m2

* Har exkluderats från beräkningarna då beräkningar visar att källornas bidrag är försumbart. Sammanlagt står dessa
fyra källor för 0,1 % av utsläppen och bidrar med mindre än 0,1 % till luktkoncentrationen i detaljplaneområdet.
**Luktprover togs för två mätpunkter (En vid inlopp och en efter luftning) och ett medelvärde av dessa användes i
beräkningarna. Det avgick endast något lägre lukt från punkten vid inlopp.

3.2. DRIFTSTIDER OCH BESKRIVNING AV LUKTKÄLLORNA
De flesta källor är öppna mot utomhusluften och avger lukt hela året. Dörren till
mottagningshallen står öppen hela tiden, enligt samtal med AFRY. Gasuppgraderingen är igång
mer än 99 % av årets timmar enligt VMAB. Då luktprovtagning endast skett vid två tillfällen
kan vissa källor avge mer eller mindre lukt andra dagar. Tipphallen innehåller mellanlagring av
tidningar, wellpapp och pappersförpackningar och luktavgång beror både på lagerlängd och
kvalité. Detsamma gäller avfallshögar med träflis som mellanlagras. Både tipphallen och
avfallshögar med träflis står dock för en mycket liten del av totala luktutsläppen och effekterna
av detta anses som försumbara. Komposteringsanläggningen kan lukta mer i samband med
framförallt siktning av massor, därefter vändning av högarna samt hantering av nya massor,
men för detta har ingen luktmätning utförts. Vid båda mätningstillfällena hade vändning av
kompostmaterialet gjorts dagen innan, varför en stor del av lukten troligen klingat av även om
VMAB bedömer att lukten är kvar under cirka två dygn efter vändning. Siktning sker i
dagsläget under cirka fyra månader per år, under november till februari, åtta timmar per vardag
även om lukten kan hålla i sig nästan hela dygnet. Vändning av massor sker vanligen cirka fyra
timmar per dag. Nya massor tillkommer normalt ett par gånger per år i mindre mängder (ca
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50 m3) och i större mängder (ca 300-600 m3) ungefär vartannat år vid haverier i
biogasanläggningen.

3.3. SPRIDNINGSMODELLERING
I detta avsnitt beskrivs metoden för spridningsmodelleringen.

3.3.1.Spridningsmodell
Spridningsberäkningarna är utförda med ADMS-modellen (Atmospheric Dispersion Modelling
System) utvecklad av Cambridge Environmental Research Consultants (CERC) i Storbritannien
(se Bilaga 4 ADMS-modellen). Likt AERMOD och Calpuff är ADMS en gaussisk plymmodell
som är flexibel och är lämplig för spridning av luktutsläpp. ADMS kan prognostisera
luktkoncentrationen på marknivå i området runt en anläggning och bedöma dess frekvens och
masskoncentration.

Vid spridningsberäkningarna har ett område på 1,5x1 km (ÖxN) använts med en geografisk
upplösning för varje beräkningsruta på 15x15 m. Beräknade haltbidrag redovisas för en höjd 1,5
meter ovan mark för att representera andningshöjd. Resultatet från modelleringen kan jämföras
med riktvärden för att undersöka om det finns risk för luktstörningar i närheten av
bostadsområden, skolor, sjukhus och arbetsplatser.

3.3.2.Meteorologiskt typår
För att kunna genomföra en bedömning av den generella luktnivån för närområdet, beräknades
lukt för ett så kallat meteorologiskt typår. Ett typår är en sammansättning av månader från olika
år som tillsammans bildar ett representativt år avseende typiska spridningsförutsättningar, se
Bilaga 3 Meteorologiskt typår. Meteorologiska förhållandena i området vid anläggningen
beräknades med modellen TAPM (The Air Pollution Model från CSIRO i Australien). Modellen
beräknar det lokala vindfältet med hänsyn till topografi, markanvändning, havstemperatur
samt luftens stabilitet mot bakgrund av den storskaliga meteorologin, se Bilaga 2 TAPM-
modellen. För att öka noggrannheten assimilerades modellen med lokala vindförhållanden,
uppmätta vindhastigheter och vindriktningar vid SMHI:s närmsta mätstation med komplett
vinddata (Hästveda Mo och Hanö A), det vill säga modellen anpassades så att de
meteorologiska förhållanden som råder på mätplatsen även återskapas i TAPM-modellen.
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Figur 5 Vindros under typår vid verksamheten, d.v.s. januari 2011, februari 2001, mars 2015, april 2016, maj 2014, juni
2011, juli 2004, augusti 2007, september 2003, oktober 2012, november 2012 och december 2007.

För det beräknade lokala meteorologiska typåret är de dominerande vindarna sydväst-västlig
(33 % av årets timmar). De vanligaste vindhastigheterna är mellan 1,5 och 4,5 m/s (52 %), ”låg
vind” (vindhastigheter mindre än 1,5 m/s) 5 % och ”hög vind” (vindhastigheter stor än 6 m/s)
24%, se Figur 5.

I avsnitt 5 redovisas beräknade luktkoncentrationen som 99-percentilen av timmedelvärden för
maxmånad. Med maxmånad avses 99-percentilen av timmedelvärdet under årets värsta månad
beräknat separat för varje beräkningspunkt. Det kan alltså vara olika månader för olika
beräkningspunkter, framförallt beroende på vilken månad det blåser från anläggningen mot
respektive beräkningspunkt. Till exempel kan det i januari vara mycket västliga vindar (vinden
kommer från väst) vilket medför höga halter på beräkningspunkter öster om anläggningen,
medan det i september är mycket nordliga vindar vilket medför höga halter på
beräkningspunkter söder om anläggningen.

3.4. KVALITATIV LUKTUNDERSÖKNING
För att komplettera luktprovtagningen i och med att den visade på mycket olika luktemissioner
har även en kvalitativ luktundersökning (genom att lukta med näsan) utförts.
Luktundersökningen har till syfte att dels undersöka hur lukt från VMAB kan variera över tid,
vid dagar med olika vindriktning, vid dagar som har föregåtts av olika mängder nederbörd och
för att fånga eventuella variationer i VMAB:s luktemissioner som beror på hittills okända
faktorer. Ett fjärde syfte med luktundersökningen var att göra en kvalitativ bedömning av om
lukt kunde uppfattas vid planområdet, framförallt då vindriktningen är riktad rakt från VMAB
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till planområdet. Luktundersökningen har bestått av besök på VMAB:s anläggning vid åtta
tillfällen under september och oktober 2020.
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4. RESULTAT

Avsnittet beskriver resultat från mätningar och spridningsberäkningar av lukt från
avfallsanläggningen som den ser ut i dagsläget. En framtida planerad utbyggnad av
lakvattendammar kan komma att påverka framtida luktutsläpp.

4.1. UPPMÄTT LUKT
Resultaten från luktanalyserna från luktmätningarna i februari och juni redovisas i Tabell 31 som
antalet luktenheter per kubikmeter (l.e./m3). Gasflöden för gasuppgraderingen erhölls från
VMAB via AFRY:s mätrapport. Luftflöden för källa 1-2, 7 och 9-11 uppmättes under
luktmätningen. Luftflöden från källa 3-6 har av AFRY bedömts vara samma som för källa 1-2, 7
och 9-11. Luktemission beräknas utifrån luktkoncentrationen, flödet och källans area (Ml.e. =
Mega l.e. = miljoner luktenheter = 106 l.e.)

Tabell 3 Luktemission från källor av störande lukt från luktanalyser under mätning på februari och juni. Numrering
refererar till Figur 4. Källa 2 och 8 står för största delen av utsläppen (92 %). Även källa 1 och 7 har betydande bidgat till
lukten om än betydligt mindre än källa 2 och 8. Dessa fyra källor står sammanlagt för 99,3 % av utsläppen.

No. Källor
Flöde

(m3/h/m2)

Luktemission
under feb.
(Ml.e./h)

Luktemission
under jun.
(Ml.e./h)

Andel av de
totala utsläppen
under feb. (%)

Andel av de
totala utsläppen
under jun. (%)

1 Lakvattendamm 2 28 42,5 1,0 3,7 0,3

2 Lakvattendamm 1 28 717 8,9 63 2,4

3* Lakvattendike 28 0,134 0,003 0,01 < 0,01

4
Tipphallen,
mottagning

(dörröppning)
28 3,9 1,1 0,3 0,3

5*
Kvarnhuset
(öppningar i

fasaden)
28 0,7 1,5 0,1 0,4

6*
Inmatningssystem

/container
28 0,05 1,6 < 0,01 0,4

7 Kompostering 28 35,6 22,9 3,1 6,1

8 Gasuppgradering
1100

(m3/h)
333,4 -** 29 89

9 Flisat träavfall 28 2,2 1,5 0,2 0,4

1 AFRY. Luktprovtagning vid VMABs avfallsanläggning i Mörrum, februari 2020. 2020-03-11.
AFRY.  Luktprovtagning vid VMABs avfallsanläggning i Mörrum, juni 2020. 2020-06-08.
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No. Källor
Flöde

(m3/h/m2)

Luktemission
under feb.
(Ml.e./h)

Luktemission
under jun.
(Ml.e./h)

Andel av de
totala utsläppen
under feb. (%)

Andel av de
totala utsläppen
under jun. (%)

10
Kompostering av

trädgårdavfall
28 1,1 1,0 0,1 0,3

11*
Grenar och toppar

(GROT)
28 0,3 0,4 0,02 0,1

Total
luktemission

1141 373

* Har exkluderadats från beräkningarna från februari då beräkningar visar att källornas bidrag är försumbart.
Sammanlagt står dessa fyra källor för 0,1 % av utsläppen och bidrar med mindre än 0,1 % till luktkoncentrationen i
detaljplaneområdet.
** Under mätningen i juni var gasuppgraderingen ur funktion. Därmed har luktemissionerna från februari används i
juni-beräkningarna.

Värt att notera är att luktemissionen från lakvattendammarna var avsevärt mindre vid
mätningen i juni än i februari. Detta skulle kunna bero på det större lakvattentillflödet i februari
än i juni men kan också ha andra orsaker, se avsnitt 5.2 för ett vidare resonemang. Då
lakvattendamm 1 var den största källan vid mätningen i februari blir även de totala
emissionerna i mars avsevärt mindre än i juni. Observera också att gasuppgraderingen inte var i
drift vid mätningen i juni, varför ommätning av denna källa inte kunde genomföras. Därmed
har mätresultatet av gasuppgraderingen från februari använts i både beräkningen för februari
och för juni.

Värt att notera är även att komposteringen vid mättillfällena endast stod för 3 resp. 6 % av
luktutsläppen. Enligt såväl VMAB samt den kvalitativa luktundersökningen avger
komposteringen stundvis mycket lukt, speciellt i samband med siktning av massor samt även
vid vändning av högarna och införsel av nya massor.

4.2. BERÄKNADE LUKTBIDRAG
Spridningsberäkningar för lukt utfördes för de meteorologiska förhållandena under typåret,
baserat på emissioner, driftstider och källplaceringar som erhållits från mätningen och
verksamhetsutövaren. Luktkoncentrationen för februari resp. juni som 99-percentilen av
minutmedelvärdet2 under maxmånad visas i Figur 6 (februari) och Figur 7 (juni).

2 Peak-to-mean-faktor 7,8.
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Luktkoncentrationen överskrider den nedre gränsen (och även den övre gränsen förutom i en
liten del av planområdets nordöstra del i juniberäkningen) av det danska riktvärdet inom hela
detaljplaneplanområdet och koncentrationen är som högst i planområdets sydvästra del i såväl
februari- som i juniberäkningen. I februariberäkningen sprider sig lukterna extra mycket i
riktning mot planområdet, delvis på grund av att denna ligger i den dominerande
vindriktningen och delvis på grund av att vinden kanaliseras in i dalen som sträcker sig norr ut
(åkerområdet i den högra delen i Figur 7).

Figur 6.  Luktkoncentration (l.e./m3) baserad på mätning under februari, 99-percentil av
minutmedelvärde under maxmånad med peak-to-mean-faktor på 7,8.

Figur 7. Luktkoncentration (l.e./m3) baserad på mätning under juni, 99-percentil av minutmedelvärde under
maxmånad med peak-to-mean-faktor på 7,8.
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4.3. BERÄKNAD LUKTKONCENTRATION INOM PLANOMRÅDET
Figur 8 visar luktkoncentrationen under maxmånad inom detaljplaneområdets olika
delområden där människor vistas i större omfattning: bostäder (gult) och skola (rött). Detta
sammanfattas även i Tabell 4.

(a) Peak-to-mean på 7,8 baserad på
mätning under feb.

(b) Peak-to-mean på 1 baserad på
mätning under feb.

(c) Peak-to-mean på 7,8 baserad på
mätning under jun.

(d) Peak-to-mean på 1 baserad på
mätning under jun.

Figur 8.  Luktkoncentrationen i planområdets olika delområden: bostäder (gult), skola (rött), vårdlokal (det sydöstra
hörnet av det röda området) och naturområden med bl.a. dagvattenavrinning (grönt).
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Tabell 4. Beräknade luktkoncentrationer som 99-percentil avseende 1-minutsmedelvärde och under maxmånad vid de
fyra potentiellt känsliga platserna.

Område
Avstånd från
anläggning*

(m)
Luktkoncentration (l.e./m3)

Februari
(peak-to-mean på

7,8)

Februari
(peak-to-mean på
1*)

Juni
(peak-to-mean
på 7,8)

Juni
(peak-to-mean
på 1*)

Bostadsområdet
(gult)

1000-1400 40-80 5-10 9-16 1-2

Skolområde (rött) 1100-1300 35-65 4-8 10-16 1-2

Vårdlokalområde
(rött, nedre högra

hörnet)
1200 35-45 4-6 11-12 1-2

* Föresätter värsta fallet med neutral atmosfär och vindhastighet 1 m/s, se Figur 3.

Beräkningarna visar att med det danska riktvärdets rekommenderade peak-to-mean-faktor på
7,8, beräknas överskridande av riktvärdets nedre gräns i alla planområdets delområden där
människor kommer vistas i större omfattning (vid bostäder och skola). Överskridande beräknas
här till 7-16 gånger den nedre gränsen av det danska riktvärdet i februari-beräkningen och 2-3
gånger den nedre gränsen av det danska riktvärdet i juni-beräkningen.

Det danska riktvärdets rekommenderade peak-to-mean-faktor är dock mycket konservativ på
avstånd kring en kilometer, som det är mellan planområdet och avfallsanläggningens närmsta
dominerande luktutsläpp. Det är därmed rimligt att hänsyn tas till avtagandet av peak-to-mean-
faktorn med avståndet. Planområdet ligger ca 1000 meter från VMAB:s anläggning. På detta
avstånd är en peak-to-mean-faktor på 1 rimligare, se Figur 3.

Med en peak-to-mean-faktor på 1 beräknas luktkoncentrationen för februari ligga inom
intervallet som anges för det danska riktvärdet och under den nedre gränsen av det danska
riktvärdet i juni.

4.4. KVALITATIV LUKTUNDERSÖKNING
Vid den kvalitativa luktundersökningen som utfördes vid åtta tillfällen under september och
oktober 2020 undersöktes den uppfattade luktintensiteten från identifierade dominerande
luktkällor (lakvattendamm 1 och gasuppgraderingen), vid komposteringen (luktkälla som
uppmättes med betydligt mindre lukt än vad som upplevs av VMAB), vid VMAB:s reception
(lukt inom verksamhetsområdet) samt vid planområdet, se Figur 9.
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Figur 9. Observationspunkter under september, 2020.

Bilaga 6 redovisar resultaten från den kvalitativa luktundersökningen. En sammanställning av
resultaten redovisas nedan för respektive undersökningspunkt:

· Lakvattendammarna (mellan damm 1 och 2): Vid alla undersökningstillfällen uppfattas
ingen eller en aningen märkbar lukt från lakvattendammarna. En viss luktökning kan
noteras mot slutet av undersökningsperioden. Under denna period var också
nederbörden betydligt större veckan innan besöken än vid de första besöken.

· Gasuppgraderingen: Vid de flesta besöken bedömdes gasuppgraderingen som aningen
irriterande, vilket pekar på att detta bör vara en dominerande källa.

· Komposteringen: Vid samtliga besök bedömdes komposteringen vara aningen
irriterande. Detta pekar på en högre störning än vad mätningarna visar. En orsak till
detta skulle kunna vara att omrörning av komposteringen har skett under ett par av
besöken, medan omrörning vid mättillfällena skett minst en dag före mätningarna.

· Receptionen: Vid receptionen (inom verksamhetsområdet, men inte precis intill någon
källa, dock närmast komposteringen) uppfattades mellan aningen märkbar och aningen
irriterande lukt.

· Planområdet: Vid två av besöken bedömdes märkbar men inte irriterande lukt. Denna
lukt bedöms dock komma från Södra cells pappersmassaindustri. Vid de tre sista
besöken identifierades en aningen märkbar lukt, dock med oklart ursprung. Vid alla
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tillfällen låg vinden på från sydväst, det vill säga från VMAB:s anläggning mot
planområdet, så detta antyder att viss lukt skulle kunna komma från VMAB:s
anläggning även om inte detta tydligt kunnat identifieras. Vid de övriga tre besöken
kändes ingen lukt vid planområdet. Vid dessa tillfällen var dock inte vinden sydvästlig.

Sammanfattningsvis indikerar de åtta besöken på att lakvattendammarna kan ha något ökad
lukt vid ökad nederbörd, att såväl gasuppgraderingen som komposteringen är två tydliga
luktkällor samt att aningen märkbar lukt kan identifieras vid planområdet då vinden ligger på
från sydväst (från VMAB mot planområdet) och då aningen märkbar lukt identifierats vid
lakvattendammarna.
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5. DISKUSSION

Nedan följer en diskussion kring resultaten och om luktstörning kan bedömas utifrån dem, samt
vilka åtgärder som rekommenderas för att minska lukten inom planområdet.

5.1. KOMMENTAR TILL RESULTATET
Till det danska riktvärdet rekommenderas en peak-to-mean-faktor (se avsnitt 2.4) på 7,8. Denna
faktor är generellt konservativ, men är ändå rimlig för luktutsläpp nära (inom 30 meter) berörda
bostäder, skolor och vårdlokaler. Detaljplaneområdet på Mörrum 73:1 ligger dock kring en
kilometer från den närmsta dominerande luktkällan på VMAB:s avfallsanläggning. På ett
sådant avstånd ligger peak-to-mean-faktorn nära 1 (Robins, 1979), det vill säga timmedelvärdet
är i princip identiskt med minutmedelvärdet beroende på att luktkoncentrationen endast
varierar marginellt under en timme. Anledningen till detta är atmosfärisk omblandning
(turbulens) under lufttransporten från källan till mottagaren.

Med en peak-to-mean-faktor på 7,8 beräknas luktkoncentrationen inom planområdet till 35-90
l.e./m3 i februari och 8-18 l.e./m3 i juni, det vill säga 7-18 gånger den lägre gränsen av det danska
riktvärdet i februari och 1,5-3,5 gånger i juni. Dock är en peak-to-mean-faktor på 1 betydligt
rimligare vid avstånd av närmare en kilometer från avfallsanläggningen (se Figur 3 (Robins,
1979)). Med en peak-to-mean-faktor på 1 beräknas luktkoncentrationen inom planområdet till 4-
10 l.e./m3 i februari och 1-2,5 l.e./m3 i juni, det vill säga inom det danska intervallet för
begynnande luktstörning i juni och under den lägre gränsen för det danska riktvärdet i juni.

I februari beräknas luktkoncentrationen till kring eller något under den nedre gränsen av
riktvärdet i delområdenas östra och norra delar (längst bort från avfallsanläggningen). Längst åt
söder och väster beräknas koncentrationen som högst ligga kring 10 l.e./m3 i bostadsområdet,
kring 8 l.e./m3 i skolområdet. Skolområdet beräknas få de lägsta luktkoncentrationerna, då det
är beläget längst österut i planområdet. Bostadsområdet beräknas få de högsta
koncentrationerna dels beroende på att det är beläget närmast avfallsanläggningen och dels
beroende på att det gränsar mot dalen som går norrut från Perstorp, se Figur 4, som vinden från
VMAB:s östra delar kanaliseras genom.

Luktkoncentrationerna har i juni beräknats till cirka 20 % av de beräknade koncentrationerna i
februari, trots att de totala emissionerna i juni är 33 % av de totala emissionerna i februari. Om
källorna hade haft samma placering hade man förväntat sig att de beräknade koncentrationerna
vore proportionella mot de totala emissionerna. Anledningen till att de beräknade
koncentrationerna minskar mer än minskningen i den totala emissionen är sannolikt
placeringen av de dominerande källorna. I februari ligger den dominerade källan
(lakvattendamm 1) långt österut nära dalen som separerar VMAB från planområdet. Det relativt
nära avståndet till planområdet i kombination med att luften från lakvattendamm 1 kanaliseras
i dalen (närmsta vägen från lakvattendammen till planområdet är nära parallell med dalen) gör
att koncentrationen blir relativt hög i relation till emissionen. I juni är det gasuppgraderingen
som är den dominerande källan, vilken ligger längre västerut på VMAB:s område. Det längre
avståndet till planområdet i kombination med att luften från gasuppgraderingen inte
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kanaliseras så mycket i dalen (närmsta vägen från gasuppgraderingen till planområdet är nära
vinkelrätt med dalen) gör att koncentrationen blir relativt låg i relation till emissionen.

5.2. SAMLAD BEDÖMNING AV DE TRE MÄTTILLFÄLLENA
Mätningen från februari och juni har betydande skillnader i luktemissionerna, framförallt från
lakvattendammarna, där luktemissionen i juni uppmättes till ca 1 % av luktemissionen i februari
för lakvattendamm 1 och ca 2 % för lakvattendamm 2.

Centralt i bedömningen av om luktstörning kan komma uppstå inom planområdet blir då vid
vilka tillfällen eller perioder under året som luktkoncentrationen uppmätt i februari respektive
juni är representativ och hur frekventa och/eller långa dessa perioder kan tänkas vara.

Den främsta tydliga skillnaden mellan mätningen i juni och februari var det i februari var kallt
och blött väder (11 mm under de fyra dagarna närmast före mätning samt 44 mm inom de 16
dagarna före mätning, samt mätning gjordes under en period då växters uppsugning av vatten
är liten) medan det i juni var tort (inget regn under veckan före mätning). Tiden före mätningen
i februari hade nederbörden varit stor medan den hade varit liten inför mätningen i juni. Denna
skillnad illustreras i Figur 10. På betongfundamentet syns tydligt att vattenståndet var betydligt
högre i februari än i juni. Dessutom syns att vattentillflödet var aktivt vid mätningen i februari.
Vid mätningen i juni tillflödade också lakvatten vid något enstaka tillfälle under
provtagningstillfället.

Det tillflödande lakvattnet innehåller luktande ämnen som med tiden antingen diffunderar ut i
luften eller sedimenterar på botten av lakvattendammarna. Ett större tillflöde till
lakvattendammarna och mer omrörning i dammarna bör därmed öka luktemissionerna från
dammarna. Den kvalitativa luktundersökningen indikerar också på att större nederbörd leder
till en något större luktemission från lakvattendammarna. Omrörning i dammarna sker genom
luftning (luktande ämnen från bottensedimenten och själva lakvattnet frigörs i luften) eller
genom att tillflödande vatten faller ner i lakvattendammarna. Luftning av lakvattendammarna
sker kontinuerligt för att sänka halten kväve i dammvattnet, så att det senare ska kunna
användas för till exempel bevattning av salixodling. Tillflödet till lakvattendammarna blir då en
indikator till när emissionerna från lakvattendammarna är likt den i februari eller den i juni. Det
tillflödande vattnet till lakvattendammarna kommer från avrinning från flertalet deponier på

Figur 10.
a) (vänster) Provtagning i Lakvattenbassäng 2, februari 2020. Blött väder med högt vattenstånd i dammen. b) (höger)
Provtagning i Lakvattenbassäng 2, juni 2020. Torrt väder med lågt vattenstånd i dammen.
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VMAB:s området. Därmed blir tillflödet till lakvattendammarna större i perioder med stora
generella vattenflöden i området, det vill säga antingen under eller efter mycket regn eller vid
snösmältning. Mätdata från SMHI visar att nederbörden de senaste fem åren varit högre under
årets andra hälft och i generellt mindre under april och maj. Mätningarna indikerar alltså att
risken för mer lukt, i likhet med mätningen i februari, är större under hösten.

VMAB själva upplever dock ingen ökad lukt vid ökad nederbörd. Dock upplevs förmultning av
växtdelar i vattnet som den vanligaste orsaken till förhöjd lukt från dammarna. Förhöjd
luktemission från lakvattendammarna skulle även kunna komma från att lakvatten
innehållande extra luktande ämnen (från t.ex. ett dött djur i lakvattendikena) flödar in i
lakvattendammarna samt att stark lukt kan emitteras om lakvattendammarna töms, så att
bottensedimenten exponeras. Det är dock svårt att dokumentera tillfällen då extra luktande
ämnen flödar in i lakvattendammarna, då det är svårt att veta vid vilka tillfällen detta kan ske
och därmed svårt att mäta vid precis dessa tillfällen. Helt uttorkade dammar har inte
observerats vid något besök och bör endast riskera att uppstå vid mycket torra somrar. Detta
bör dock kunna undvikas, och eftersträvas också idag av VMAB genom att säkerställa att det
alltid finns en ordentlig mängd lakvatten i dammarna.

Till den samlade bedömningen bör också nämnas att den kvalitativa luktundersökningen i viss
mån gav en annan bild eller en kompletterande bild av luktemissionerna än de två
luktmätningarna. Till exempel uppfattades lukten från lakvattnet som mest aningen märkbar,
även efter betydande nederbörd. Det ska dock poängteras att dessa besök gjordes under
sensommar/tidig höst, då växtligheten fortfarande suger upp en del av nederbörden. Att lukten
från lakvattendammarna uppfattades som relativt svag medan februari-mätningen visar på ett
betydande bidrag, skulle eventuellt kunna förklaras med att lakvattnet skulle kunna vara en
lukt vars intensitet ökar långsamt med ökad luktkoncentration, likt lukten av jord, se avsnitt 2.3
och heller inte att det är en irriterande lukt, likt lukten från sjövatten. Mätningen och
beräkningen av luktspridningen kartlägger endast hur luktkoncentrationen förhåller sig till
lukttröskeln (1 l.e./m3) och inte intensiteten på lukten i planområdet.

Att komposteringen i den kvalitativa luktundersökningen uppfattas som att ge ifrån sig
betydligt intensivare lukt än vad som återspeglas i mätresultaten skulle kunna ha samma
förklaring fast omvänt, att komposteringen är en lukt som ökar snabbt i intensitet med ökad
koncentration. Därmed skulle lukten från komposteringen kunna uppfattas som intensiv trots
att luktkoncentrationen ligger relativt nära lukttröskeln i relation till t.ex. lukten från
lakvattendammarna.

Att komposteringen bedöms lukta mer i den kvalitativa luktundersökningen än vad
mätningarna visar kan givetvis också bro på att luktemissionerna faktiskt var större vid de åtta
besöken än vid luktmätningen, beroende på att lukten varierar från komposteringen. Båda
mättillfällena skedde då vändning av massor hade skett dagen innan mätningen, ingen siktning
pågick och inga uppgifter om nyligen intagna massor uppgavs. Som tidigare nämnt, menar
VMAB att en förhöjd lukt uppstår vid siktning av massor samt även vid vändning av högarna
(detta pekar även den kvalitativa undersökningen på) och införsel av nya massor. Siktning sker
i dagsläget under cirka fyra månader per år, under november till februari, åtta timmar per
vardag, även om lukten kan hålla i sig nästan hela dygnet. Vändning av massor sker vanligen
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cirka fyra timmar per dag. Nya massor tillkommer normalt ett par gånger per år i mindre
mängder (ca 50 m3) och i större mängder (ca 300-600 m3) ungefär vartannat år vid haverier i
biogasanläggningen. Under dessa arbeten och en tid därefter (upp till ett dygn vid införsel av
nya massor och upp till ett par dygn vid vändning av gamla massor) förväntas alltså lukten från
komposteringen vara högre än vad utförda mätningar visar. Hur mycket högre visar dock inte
denna utredning. Dock visar den kvalitativa undersökningen att vid vändning av
komposteringen och då vindriktningen är från VMAB mot planområdet upplevs endast en
aningen märkbar lukt vid planområdet. Introduktion av ”normala” mängder (50 m3) av nya
massor uppges från VMAB lukta ungefär lika mycket som vändning av gamla massor. Med
tanke på detta och att lukten bedöms avta något snabbare än från vändning, skulle det kunna
vara så att även denna aktivitet endast medför en aningen märkbar lukt inom planområdet.
Ingen observation i planområdet och/eller mätning har dock gjorts av introduktion av stora
massor (kan förekomma vid t.ex. haveri av rötkammare eller biogödsellager) eller siktning av
massor, vilka båda förväntas avge mer lukt än vändning av massor och införsel av nya massor.
Med tanke på att haverier endast förekommer ungefär vartannat år borde detta kunna ses som
ett icke normalfall, vilket gör att det skulle kunna accepteras utan åtgärd.

Den kvalitativa luktundersökningen visar slutligen på att lukten vid planområdet endast är
aningen märkbar även då vinden har en riktning från VMAB mot planområdet, även då en viss
lukt uppfattas vid lakvattendammarna och nederbörden varit betydande innan dessa besök.
Detta pekar på att lukten från VMAB skulle kunna anses som ringa vid planområdet. Observera
dock att dessa besök inte gjorts vid årets blötare period, under höst och vinter.

5.3. FRAMTIDA FÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHETEN
En annan avgörande aspekt till om luktstörning kan komma att uppstå i planområdet är hur
framtida ändringar av VMAB:s anläggning kan komma att ändra såväl luktemissioner som
luktkoncentrationen inom planområdet. Dessa förändringar redovisas i avsnitt 2.2.

Eftersom mängden tillflödande lakvatten till lakvattendammarna har identifierats som en
storhet som påverkar luktemissionen indikerar en minskning av lakvattenhanteringen att
luktemissionen från lakvattendammarna i framtiden skulle kunna minska. Med hur mycket är
dock svårt att säga eftersom arean av vattenytan (diffusionsarean) fortfarande är densamma.
Dock hanterades 2019 endast 19 000 m3/år. Detta indikerar på att vattenmängden redan är
minskad till volymer på kring 25 000 m3/år och därmed att lukten i framtiden skulle vara
oförändrad jämfört med idag.

Två nya lakvattendammar planeras att etableras under 2021 och 2023, se Figur 11. Idag går
lakvattnet följande väg: Lakvattendamm 1 => 2 => 3 (även kallad våtmark). Lakvattendamm 1
och 2 har identifierats som luktkällor, medan lakvattendamm 3 (våtmark) inte bedömts lukta.
En tydlig majoritet av lukten har uppmätts komma från lakvattendamm 1, med 98-99 %. Efter
etableringen av lakvattendamm 4 och 5 kommer lakvattnet antagligen gå från damm 2 till
damm 4 (för att avlägsna fosfor) och därefter till damm 5. Alternativt går lakvattnet via damm 3
(våtmark) mellan damm 2 och 4. Med tanke på att lakvattnet i damm 3, det vill säga steget efter
damm 1 och 2, inte bedömts emittera lukt, är det rimligt att anta att lakvattnet i damm 4 och 5
inte skulle emittera lukt. Detta indikerar en oförändrad lukt efter etableringen av damm 4 och 5.
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Fosforrening fungerar genom att lakvattnet går genom kalkfilter. Fosforn reagerar med kalken
och sedimenterar på botten. Lukt tros inte emitteras vid själva filtreringen. Dock kan viss
luktemission förekomma vid de regelbundna tillfällena som bottensedimenten kommer behöva
rensas upp, då bottensedimenten tros kunna ha en viss lukt. Detta kommer dock åtgärdas av
verksamheten genom att suga upp slammet i ett slutet system, vilket bör vara tillräckligt för att
inte medföra luktspridning till omgivningen.

Figur 11. Lakvattendamm 4 och 5 som planeras att etableras 2021 resp. 2023.

Redan idag sker bevattning av salixodling med lakvatten från lakvattendammarna på den
norra deponin på VMAB:s område. Salixodlingen har till syfte att rena lakvattnet från bland
annat fosfor och kväve. Det lakvatten som inte sugs upp av salixen rinner tillbaka till
lakvattendammarna. I tre etapper till och med 2023 planeras salixodlingen att föryngras, se
Figur 12. Ny bevattningsautomatisering kommer också installeras. Med tanke på att
salixodlingen idag inte identifierats som en luktkälla, bedöms så även vara fallet efter dessa
förändringar. Mängden lakvatten som det kommer att vattnas med är lika stor (eller ev. mindre)
som idag, vilket även det pekar mot en oförändrad luktemission.
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Figur 12. Mellan 2021 och 2023 planeras tre områden (rosa streckat) med salixodling för rening av lakvattnet att
etableras. Idag sker salixodling i den södra delen av den inringade området.

Komposteringen planeras att ställa om till att endast hantera internt material, t.ex. rötrest från
biogasanläggningen. Detta bedöms göra att de genomsnittliga luktemissionerna minskar men
momentant eller dygnsvis är likvärdig med idag.

Sammanfattningsvis bedöms de framtida förändringarna av VMAB:s verksamhet varken skapa
en tydlig minskning eller ökning av lukten i planområdet.

5.4. ÅTGÄRDER
Beräkningarna visar att vid tillfällen med mycket luktemission från lakvattendammarna
(mätning i februari) överskrids den undre gränsen av det danska riktvärdet. Om överskridande
vid dessa tillfällen önskas undvikas krävs att åtgärder av lakvattendamm 1 vidtas, för att
minska lukten i planområdet. Beräkningarna visar att det är ensamt lakvattendamm 1 som leder
till överskridandet, i och med att riktvärdet inte överskrids då luktemissionen från
lakvattendamm 1 är låg.

Observera dock att uttalanden från VMAB samt den kvalitativa luktundersökningen visar på att
komposteringen under perioder tycks ge upphov till stora luktutsläpp, till exempel vid siktning,
vändning av material samt vid hantering av nytt material, även om detta inte fångats i någon av
de två mätningarna. Därmed går det inte i denna utredning att kvantifiera hur stora
luktutsläppen är från dessa hanteringar av komposten, samt om åtgärd behövs för att minska
risken för överskridanden vid dessa arbeten.

I februari-beräkningen är de dominerande källorna lakvattendamm 1 (63 % av luftutsläppen)
och gasuppgraderingen (29 % av utsläppen). Lakvattendamm 1 bör i första hand åtgärdas, då
denna i dagsläget ensamt leder till överskridande av den nedre gränsen av danska riktvärdet i
delar av planområdet (även förutsatt peak-to-mean på 1).

Nedan ges översiktliga förslag på åtgärder. För att åtgärder ska implementeras i praktiken
behövs dock en mer ingående åtgärdsanalys till exempel med bedömning av om åtgärderna är
rimliga för VMAB:s verksamhet samt om de är tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga att
genomföra.

Ett förslag på att minska luktemission från lakvattendamm 1 skulle vara att lakvattnet renas i en
sluten lokal (med luktrenad ventilation) innan det rinner ut i damm 1. Luktutsläpp från
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lakvattendamm 1 skulle även troligen kunna minskas genom att minska dammens yta. Detta
förutsätter dock att lukten per ytenhet inte ökar i och med ombyggnaden, vilket skulle kunna
tänkas hända om dammens volym önskas vara konstant, så att ytan minskas genom att
dammen görs djupare. En minskning av dammarnas yta skulle dock minska nyttan med
dammarna, då mindre kväve då kommer frigöras från dem. Luktutsläpp skulle även troligen
kunna minskas genom att minska mängden lakvatten som hanteras i lakvattendammarna.

Ifall rensning av bottensediment av lakvattendammarna skapar betydande lukt i framtiden
skulle störning i planområdet förslagsvis kunna minskas eller undvikas genom att t.ex.
sedimentet sugs upp ut dammarna i ett slutet system, vilket redan idag planeras av VMAB.
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6. SLUTSATS

Denna luktutredning av detaljplaneområdet på fastighet Mörrum 73:1 visar på ett varierande
luktbidrag från VMAB:s anläggning inom planområdet. Under perioder med litet luktbidrag
från lakvattendamm 1, troligen då vattentillflödet till dammen är litet, beräknas den nedre
gränsen av det danska riktvärdet inte överskridas inom planområdet (förutsatt en peak-to-
mean-faktor på 1). Under perioder med stort bidrag från lakvattendamm 1, vilket skulle kunna
bero på högre vattentillflöden till dammen t.ex. efter större regn och vid snösmältning, beräknas
luktkoncentrationen inom planområdet att ligga inom intervallet som anges som det danska
riktvärdet (förutsatt en peak-to-mean-faktor på 1). Därmed kan störning börja uppstå vid
tillfällen med betydande luktbidrag från lakvattendamm 1, i synnerhet hos personer som är
känsliga för de lukter som emitteras på VMAB:s anläggning. Den kvalitativa
luktundersökningen indikerar dock att lukten vid tillfällen som föregåtts av betydande
nederbörd och då vinden är riktad från VMAB:s anläggning mot planområdet endast ger
upphov till aningen märkbar lukt. Detta indikerar att även om luktkoncentrationen är i nivå
med det danska riktvärdet kanske luktintensiteten är så pass svag för luktämnena som emitteras
från VMAB:s anläggning att lukten inte är störande. Till detta skall dock tilläggas att den
kvalitativa luktundersökningen gjordes under sensommar/tidig höst då marken är
förhållandevis torr jämfört med under höst och vinter, vilket skulle kunna betyda att större lukt
skulle kunna emitteras från lakvattendammarna under dessa regniga perioder (såsom vid
mätningen i februari). Till detta ska även tilläggas att en förhöjd lukt från lakvattendammarna
kan ha andra orsaker än mer tillflödande vatten, såsom nedbrytning av växtmaterial under
vinterhalvåret, att mer luktande lakvatten tillfälligtvis flödat in i dammarna eller att
lakvattendammarna torkar ut så att bottensedimenten friläggs.

Om den nedre gränsen av det danska riktvärdet inte önskas överskridas även under perioder då
lakvattendamm 1 emitterar mer lukt behöver lakvattendamm 1 eller vattnet som tillförs
åtgärdas.

Observera dock att enligt såväl den kvalitativa luktundersökningen som enligt VMAB kan
komposteringen vid och strax efter siktning, vändning av komposten eller intagning av nytt
material vara en stor luktkälla. Siktning sker i dagsläget under cirka fyra månader per år, under
november till februari, åtta timmar per vardag, även om lukten kan hålla i sig nästan hela
dygnet. Vändning av massor sker vanligen cirka fyra timmar per dag. Nya massor tillkommer
normalt ett par gånger per år i mindre mängder (ca 50 m3) och i större mängder (ca 300-600 m3)
ungefär vartannat år vid haverier i biogasanläggningen. Eftersom mätningar inte gjordes vid
någon av dessa aktiviteter kan denna utredning inte säkert klargöra om störande luktstörning
kan förekomma under dessa perioder utan att åtgärder vidtas. Dock visar den kvalitativa
undersökningen att vid vändning av komposteringen och då vindriktningen är från VMAB mot
planområdet upplevs endast en aningen märkbar lukt vid planområdet. Ingen observation i
planområdet och/eller mätning har dock gjorts vid introduktion av stora massor (kan
förekomma vid t.ex. haveri av rötkammare eller biogödsellager) eller siktning av massor, vilka
båda förväntas avge betydligt mer lukt än vändning av massor och införsel av nya massor, så
om störning kommer förekomma under dessa perioder visar inte denna utredning. Med tanke
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på att haverier endast förekommer ungefär vartannat år borde detta kunna ses som ett icke
normalfall, vilket gör att det skulle kunna accepteras utan åtgärd.

De framtida förändringarna på verksamheten som är planerade fram till 2023 bedöms varken ge
upphov till någon tydlig ökning eller minskning av luktkoncentrationerna inom planområdet.
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BILAGA 1 LUKTPROVTAGNING

Luktprovtagning, analys samt utvärdering följer den svenska och europeiska standarden SS-EN
13725/2006 ”Luftkvalitet - Bestämning av luktkoncentration med dynamisk olfaktometri”.

PROVTAGNING
Prover uttas i lufttäta och för ändamålet speciellt anpassade påsar. Den uttagna luften
analyseras sedan sensoriskt inom 30 timmar.

LUKTBEDÖMNING
Analysen sker dels med hjälp av en utspädningsenhet, en så kallad olfaktometer, dels med en
"detektionsenhet" bestående av en tränad provpanel. Panelen består av minst fyra personer. Den
använda olfaktometern är av typ ECOMA TO8. I olfaktometern blandas provgas med spädluft
som utgörs av omgivningsluft som renas genom kolfilter. För varje prov genomförs minst två
spädserier där panellisterna får avgöra vid vilken spädnivå lukt kan förnimmas. Respektive
spädserie är så utformad att halten luktämnen successivt ökar.

Under provtagningen genomförs ca 20 % nollprov, dvs. paneldeltagarna testas på enbart
spädluft, vid ca vart femte prov. Nollproverna genomförs för att följa panelisternas
uppmärksamhet. Olfaktometern styrs av ett datorprogram som styr vilken spädnivå som skall
ställas in och fördelar provgasen mellan panelisterna. Startordning och nollprovens placering
väljs slumpmässigt av programmet. Även utvärderingen av resultatet sker i programmet.

UTVÄRDERING AV RESULTAT
Den utspädningsnivå vid vilken panelisterna känner första luktförnimmelsen motsvarar en
l.e./m3. Antalet luktenheter motsvarar alltså det antal gånger som provet måste spädas med
luktfri luft innan luktfrihet uppnås. Panelens gemensamma lukttröskelvärde beräknas som det
geometriska medelvärdet av panellisternas individuella lukttrösklar. Detta värde motsvarar den
koncentration vid vilken 50 % av populationen kan förnimma lukt.
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BILAGA 2 TAPM-MODELLEN

TAPM (The Air Pollution Model) är en prognostisk modell utvecklad av CSIRO i Australien.
För beräkningarna i TAPM behövs indata i form av meteorologi från storskaliga synoptiska
väderdata, topografi, markbeskaffenhet indelat i 31 olika klasser (t.ex. is/snö, hav olika
tätortsklasser m.m.), jordart havstemperatur, markfuktighet mm. Topografi, jordart och
markanvändningen finns inlagd i modellens databas med en upplösning av ca 1x1 km, men kan
förbättras ytterligare genom utbyte till lokala data. Utifrån den storskaliga synoptiska
meteorologin simulerar TAPM den marknära lokalspecifika meteorologin ner till en skala av ca
1x1 km utan att behöva använda platsspecifika meteorologiska observationer. Modellen kan
utifrån detta beräkna ett tredimensionellt vindflöde från marken upp till ca 8000 m höjd, lokala
vindflöden så som sjö- och landbris, terränginducerade flöden (t.ex. runt berg), omlandsbris
samt kalluftsflöden mot bakgrund av den storskaliga meteorologin. Även luftens skiktning,
temperatur, luftfuktighet, nederbörd mm beräknas horisontellt och vertikalt.

Modellen har validerats i många länder, och Chen m.fl. (2002), har också genomfört valideringar
för svenska förhållanden dels i södra Sverige. Tang m.fl. (2009) gjordes även en jämförelse
mellan uppmätta, beräknade meteorologiska parametrar med TAPM och MM5 i Göteborg.
Resultaten visar på mycket god överensstämmelse mellan modellerade och uppmätta värden i
olika tidsupplösning.

Referenser

Chen m.fl., (2002). Application of TAPM in Swedish West Coast: validation during 1999-2000".
IVL-rapport L02/51.

Tang, L., Miao, J.-F., & Chen, D., (2009). Performance of TAPM against MM5 at urban scale
during GÖTE2001 campaign. Boreal Environment Research 14(2), 338-350.
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BILAGA 3 METEOROLOGISKT TYPÅR

Som meteorologiska indata till spridningsberäkningar används ofta ett specifikt år eller ett
statistiskt medelår. Vid användande av ett specifikt år (t.ex. 2005) finns risk att detta år inte
återspeglar "normala" spridningsförutsättningar eftersom klimatets mellanårsvariabilitet är stor
i Sverige. Osäkerheten med ett statistiskt medelår är att detta kanske aldrig existerar i
verkligheten eftersom det är en statistisk produkt.

Vanligt förekommande vid spridningsberäkningar är att istället använda ett s.k. meteorologiskt
typår. Ett typår är baserat på en objektiv väderklassificering (Lambs väderklasser) dygn för
dygn baserat på data från 1948-nu (Chen, 2000). Med hjälp av lufttrycksdata, lokalisering av
hög-/lågtryck och vindhastighet erhåller man ett typår, där fördelningen av olika väderklasser
är de samma som för hela tidsperioden (1948-nu). Ett typår är en sammansättning av månader
från olika år och kan därför bestå av exempelvis januari 2001, februari 2002 o.s.v. Motsvarande
metod har använts i Storbritannien i många år (Jenkins and Collin 1977, Jones and Kelly 1982
och Jones et al. 1993).

Referenser

Chen, D., (2000). A monthly circulation climatology for Sweden and its application to a winter
temperature case study. Int. J. Climatol. 20: 1067–1076.

Jenkins and Collin, (1977). An Initial Climatology of Gales over the North Sea. Synoptic
Climatology Branch Memorandum, 62.

Jones and Kelly, (1982). Principal Component Analyses of the Lamb Catalogue of daily weather
types: Part 1, annual frequencies. J. Clim., 2: 147-157.

Jones et al. (1993). A comparison of Lamb circulation types with an objective classification
scheme. Int. J. Climatol., 13: 655-663.
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BILAGA 4 ADMS-MODELLEN

ADMS (version 5.2) är en diagnostisk dispersionsmodell som är utvecklad av Cambridge
Environmental Research Consultants (CERC) i Storbritannien. Den används för att simulera
emissioner från punkt- eller ytkällor (d.v.s. med varma gaser eller som passiva utsläpp) till
atmosfären. Modellen används både för beräkning av industriutsläpp och i luftkvalitets-
övervakningssyften i t.ex. urbana miljöer. Modellen inkluderar effekter av byggnader, topografi
och kust/inlandseffekter samt viss kemi vid dispersions-beräkningarna.

ADMS kan, förutom vanlig dispersion, även beräkna torr- och våtdeposition, plymvisibilitet,
lukt och s.k. "puff"-beräkningar avseende korttidsfluktuationer av emissioner.

Beskrivningen av modellens vertikala dispersionsprocesser görs genom beskrivning av det
atmosfäriska gränsskiktets tjocklek (den s.k. blandningshöjden) och genom beräkning av den
s.k. Monin-Obukhov längden. Vid beräkning av dispersionen under konvektiva meteorologiska
förhållanden (effektiv vertikal spridning) används en s.k. sned Gaussisk
koncentrationsfördelning. ADMS kan dessutom beräkna korta tidsskalor (minuter), vilket är
viktigt vid bl.a. modellering av lukt.

Referenser

Cambridge Environmental Research Consultants Ltd. (2016): ADMS - 5 Atmospheric Dispersion
Modelling System – User Guide, Version 5.2.
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BILAGA 5  BESKRIVNING AV PROVPUNKTER

Tabell B5-15 Beskrivning av provpunkter.

No.
Beskrivning av

provpunkt
Bild

1

Lakvattendam 2.
Till vänster
provtagningspunkt a.
Till höger
provtagningspunkt b.

2

Lakvattendam 1.
Till vänster
provtagningspunkt a.
Till höger
provtagningspunkt b.

3 Lakvattendike

4
Tipphallen,
mottagning
(dörröppning)
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No.
Beskrivning av

provpunkt
Bild

5
Kvarnhuset
(öppningar i fasaden)

6
Inmatningssystem
/container

7 Kompostering

8 Gasuppgradering
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No.
Beskrivning av

provpunkt
Bild

9
Flisat träavfall (bild
saknas från
provtagning)

10
Trädgårdskomposteri
ng

11
Grenar och toppar
(GROT)
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BILAGA 6  KVALITATIV LUKTUNDERSÖKNING

Tabell 6. Sammanställning av resultat från den kvalitativa luktundersökningen.

Besök datum
Lakvatten-

dammar
Gasupp-
gradering

Kompost-
eringen

Receptionen Plan-
området

Kommentarer

2020-09-22
13:00-14:00

1 4 - - 3

Soligt, svag sydostlig vind. Inget
regn senaste veckan. Lukt i

planområdet bedöms endast
komma från

pappersmassaindustri (Södra cell).
Även lukt från komposteringen.
Lukt vid receptionen bedömdes

komma från Södra cell.

Skalan är 1 – 5; 1 är minst (dålig) lukt (bäst) och 5 är starkast lukt (sämst).

1            Inte märkbar

2            Aningen märkbar

3            Märkbar men inte irriterande

4            Aningen irriterande

5 Mycket irriterande
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2020-09-24
10:00-11:00

1 4 4 3 3

Soligt, måttlig sydsydostlig vind.
Inget regn senaste veckan. Lukt i

planområdet bedöms endast
komma från

pappersmassaindustri (Södra cell).

2020-09-28
13:00-14:00

1 4 4 3 1

Mulet med skurar, regn under
förmiddag. 3 mm regn senaste

veckan. Relativt vindstilla något
svag ostlig vind. Norr om

komposteringen (i närheten av
receptionen) identifieras tydlig

lukt från komposteringen.

2020-09-29
08:00-08:30

2 2 4 2 1

Halvklart, svag nordvästlig vind
men överlag stilla. 7 mm regn

senaste veckan. Söder om
komposteringen identifierades

tydlig lukt från komposteringen,
troligen beroende på dagens

vindriktning och på att omrörning
skedde av komposten.

2020-10-05
10:00-11:00

1 3-4 4 1 1
Soligt, övervägande svag

vind/vindstilla. 14 mm regn
senaste veckan.

2020-10-06
11:00-12:00

2 4 4 4 2

Sydvästlig vind, mulet. 11 mm
regn senaste veckan. Tydlig lukt
från gasuppgraderingen norr om
anläggningen. Vid denna plats
kunde även uppfattas lukt från

träflisning, beroende på att
omrörning skedde av träfliset.

Tydlig lukt från komposteringen,
beroende på att omrörning skedde
av komposteringen. Svag lukt vid

planområdet, men med oklart
ursprung.

2020-10-07
11:00-12:00

2 4 4 4 2

Mulet, sydvästlig vind. 35 mm
regn senaste veckan. Hög

vattennivå i lakvattendammarna.
Vid receptionen bedöms lukten

framförallt komma från
komposteringen. Svag lukt vid
planområdet, men med oklart

ursprung.
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2020-10-08
10:00-11:00

2 4 4 4 2

Mulet, sydvästlig vind. 35 mm
regn senaste veckan. Hög

vattennivå i lakvattendammarna.
Tydlig lukt från

gasuppgraderingen nära
anläggningen. Vid receptionen

bedöms lukten framförallt komma
från komposteringen. Svag lukt

vid planområdet, men med oklart
ursprung.

Datum och tid: 2020-09-22 13:00-14:00

Vindriktning, väderobservation: Soligt, svag sydostlig vind. Ingen nederbörd senaste dagarna.

Lakvattendammar: 1

Det finns lakvattendiken som ansluter till dammarna där det noteras mer lukt (2)

Gasuppgradering: 4

Planområdet: 3

Lukten bedöms komma från pappersmassaindustri (Södra cell). Ingen lukt från
avfallsanläggningen noterades.
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Drift anläggning: Huvudsakligen normal drift. Någon form av membran till gasuppgraderingen
var ur funktion vid besök. Driftstopp planeras för åtgärd, dock oklart när och om det medför
påverkan på lukt.

Övrigt:

Jag upplever även att det luktar mycket från komposteringen under tak (2). Uppe vid
kontoret/vågen noterades lukt som jag bedömer kommer från pappersmassaindustri (3).

Datum och tid: 2020-09-24 10:00-11:00

Vindriktning, väderobservation: Soligt, måttlig syd-sydostlig vind. Ingen nederbörd senaste
dagarna.

Lakvattendammar: 1

Gasuppgradering: 4

Komposteringstak: 4

Vågen/kontoret: 3 Lukten bedöms komma från avfallsanläggningen.



10298957 •  Luktutredning av en avfallsanläggning på Mörrum  | 46

Planområdet: 3 Lukten som upplevs bedöms vara från pappersindustri. Kan inte känna någon
lukt relaterad till avfallsanläggning. Precis söder om järnvägen luktar det mindre från
pappersindustri (4)

Drift anläggning: Normal drift anläggning. Membran till gasuppgradering ska bytas men det
påverkar endast trycksättning.

Övrigt:

Datum och tid: 2020-09-28 13:00-14:00

Vindriktning, väderobservation: Mulet med skurar, regn under förmiddag. Relativt vindstilla
något svag ostlig vind.

Lakvattendammar: 1

Gasuppgradering: 4

Komposteringstak: 4
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Vågen/kontoret: 3

Planområdet: 1 Ingen lukt som kan kopplas till VMAB eller Södra Cell kunde kännas.

Drift anläggning: Normal drift.

Övrigt:

Detta tillfälle åkte vi inte direkt ner till lakvattendammarna för att sedan gå upp till
gasuppgraderingen utan vi gick från vågen/kontoret ner till gasuppgraderingen och sedan
vidare till lakvattendammen och tillbaka till kontoret öster om komposteringstaket. När man
kommer norr ifrån kan man känna lukt från komposteringstaket och det är tydligt när lukten
övergår till att komma från gasuppgraderingen.

Datum och tid: 2020-09-29 08:00-08:30

Vindriktning, väderobservation: Halvklart, svag nordvästlig vind men överlag stilla. Regn
under gårdagen.

Lakvattendammar: 2

Gasuppgradering: 2

Komposteringstak: 4

Vågen/kontoret: 2

Planområdet: 1
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Drift anläggning: Inga driftstörningar.

Övrigt: Tydligt lukt från komposteringen noterades längre söder om komposteringstaket
jämfört med tidigare dagar. Möjligen beroende på vindriktning och att hjullastare arbetade med
materialet vid besöket.

Datum och tid: 2020-10-05 10:00-11:00

Vindriktning, väderobservation: Soligt, övervägande svag vind/vindstilla

Lakvattendammar: 1

Gasuppgradering: 3-4

Komposteringstak: 4

Vågen/kontoret: 1

Planområdet: 1

Drift anläggning: Normal drift.

Övrigt:
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Datum och tid: 2020-10-06 11:00-12:00

Vindriktning, väderobservation: Sydvästlig vind, mulet

Lakvattendammar: 2

Gasuppgradering: 4, tydlig lukt norr om anläggningen. Precis vid anläggning luktar det mer
stötvis. Vid gasuppgradering kunder man även känna lukt från flisning.

Komposteringstak: 4

Vågen/kontoret: 4 tydlig lukt från komposteringstaket

Planområdet: 2 en antydan till lukt kunde kännas men dess ursprung är oklart.

Drift anläggning: Normal drift

Övrigt: Vid besöket siktades kompostmaterial, flisning av trämaterial pågick samt det tvättades
avfallsbehållare
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Datum och tid: 2020-10-07 11:00-12:00

Vindriktning, väderobservation: Mulet, sydvästlig vind

Lakvattendammar: 2. En antydan till lukt kan kännas. Vid pumpgrop och brunnar luktar det
mer.

Gasuppgradering: 4

Komposteringstak: 4

Vågen/kontoret: 4 Lukten bedöms främst komma från komposteringen.

Planområdet: 2 som 2020-10-06, dock oklart vad lukten kommer ifrån

Drift anläggning: Normal drift.

Övrigt: Högsta vattennivå i lakvattendam noterat.

Datum och tid: 2020-10-08 10:00-11:00
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Vindriktning, väderobservation: mulet, sydvästlig vind

Lakvattendammar: 2 en antydan till lukt kan kännas

Gasuppgradering: 4. Kan inte känna någon direkt lukt norr om anläggning, dock tydlig när man
kommer nära.

Komposteringstak: 4

Vågen/kontoret: 4 Främst lukt från komposteringstaket

Planområdet: 2 samma lukt som 6-7/10, dock oklart vart det kommer ifrån

Drift anläggning: Normal drift

Övrigt: Fortsatt högre nivå i lakvattendam jämfört med tidigare besök.


