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1 Inledning  
Willo AB avser att söka tillstånd enligt miljöbalken för bolagets verksamhet i Växjö. 
Konsultföretaget AFRY har på uppdrag av Willo AB upprättat skriftliga uppgifter inför 
samrådet. 

2 Administrativa uppgifter 
Företag Willo AB 

Organisationsnummer 556062-3828 

Kontaktperson i miljöfrågor  Marcus Johansson, VD 
marcus.johansson@willo.se 
Nina Axelsson, Kvalitets & Miljöchef 
nina.axelsson@willo.se 

Samråd kontaktperson AFRY Anna Persson 
010-5055257 
anna.c.persson@afry.com 

Telefon vx 0470-701400 

Adress och ort Stora Räppevägen 61, 352 50 Växjö 

Fastighetsbeteckning Svarven 1 

Fastighetsägare Willo Fastigheter AB 
Organisationsnummer: 556481-5768 

Tillsynsmyndighet Miljö- och hälsoskyddskontoret, Växjö 
kommun 

Verksamhetskoder B 34.70 Maskinell metallbearbetning  
C 28.95 Metallbehandling  
C 90.430 Återvinning av icke-farligt avfall  

3 Bakgrund 
Willo är ett svenskt familjeföretag som befinner sig i ständig tillväxt. Verksamheten har 
sedan starten 1956 expanderat för varje år, och levererar idag precisionsdetaljer till 
branscher och företag över stora delar av världen. Bolaget tillverkar finmekaniska detaljer 
med extremprecision. Bolaget tillverkar bland annat bränslestavar till kärnkraftindustrin, 
radarutrustning, sikten, delar till pacemaker, delar till dialysapparater samt produkter till 
mejeriindustrin.  

I verksamheten förekommer processer såsom svarvning, fräsning, slipning, avfettning och 
montering i material. Materialet är främst rostfritt stål och zirkonium.  

Produktionsanläggningen är belägen i Räppe som ligger cirka 7 km utanför Växjö centralort. 
Företaget startades i en smedja på fastigheten 1956, denna finns fortfarande kvar men 
används idag till montering. Under tidigt 60-tal utökade verksamheten och en ny byggnad 
uppfördes. Företaget tillverkade då delar till radarutrustning åt försvaret samt olika typer av 
stansar. Verksamheten utökades och 1970 byggdes den nuvarande verksamheten samt 
kontorsdelen. Idag har bolaget planer på en ny byggnad på fastigheten, vilken omfattar 
främst yta för ny produktion och nytt lager.  

Företaget har idag cirka 115 anställda fördelat på produktionspersonal och tjänstemän. 
Anläggningen är i drift dygnet runt från söndag kl. 23.00 till fredag kl. 16.00. Arbete utöver 
dessa tider kan ske vid enstaka tillfällen, då med person på plats eller jourtillsyn.  

Willo ser att efterfrågan av deras produkter ökar. Produktionen kan utökas genom ökade 
volymer av befintligt sortiment samt genom utökat sortiment med nya produkter.  
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4 Prövningsgrunder 
Willo bedrivs idag på anmälningspliktig nivå. Bolaget omfattas av verksamhetskod C 34.80 
vilken gäller för anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, procesoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är 
större än men mindre än 20 kubikmeter. Därutöver omfattas verksamheten av 
prövningskoderna C 28.95 och C 90.430.  

Med prövningskod C 28.95 avses anläggning för våttrumling av mer än en ton metaller per 
kalenderår eller härdning av mer än ett ton gods per kalenderår. Kod 90.430 gäller för att 
yrkesmässigt behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton 
per kalenderår. Verksamheten bedömer upp till 2 ton icke-farligt avfall per år kan 
behandlas. Verksamheten omfattas fortsatt av dessa C-koder.  

Mot bakgrund av en planerad utbyggnad av verkstaden planerar Willo ansöka om tillstånd 
för att kunna öka den totala tankvolymen för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna till mer än 20 kubikmeter. Willo träffas i och med det av kod 
B 34.70 enligt miljöprövningsförordningens 18 kap. enligt paragraf nedan. 

7 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 34.70 gäller för anläggning där det förekommer 
maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter och där 
tillverkningsytan (utom yta för endast montering) är mindre än 100 000 kvadratmeter.  

Verksamheten omfattas inte av industriutsläppsförordningen (2013:250).  

Den planerade verksamheten (verksamhetskod B 34.70) ska enligt bestämmelserna i 6 § 
miljöbedömningsförordningen antas medföra betydande miljöpåverkan. Eftersom att 
verksamheten automatiskt antas medföra betydande miljöpåverkan kommer inget 
undersökningssamråd att genomföras. Denna handling utgör underlag för 
avgränsningssamråd i enlighet med 6 kap 30 § miljöbalken. Samråd sker med 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, Miljö- och hälsoskyddskontoret Växjö kommun, 
Räddningstjänsten samt enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samråd med 
myndigheter föreslås hållas via ett samrådsmöte på plats alternativt digitalt beroende på 
rekommendationer i förhållande till Covid-19. Samråd med enskilda föreslås hållas genom 
utskick per post. 

Efter att samråden genomförts upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  
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5 Lokalisering, planbestämmelser och omgivning 

5.1 Lokalisering 
Verksamheten är lokaliserad i Räppe, cirka 4,5 km väster om centrala Växjö, se Figur 1. 
Verksamheten bedrivs inom fastigheten Svarven 1. Inom aktuell fastighet har det bedrivits 
liknande verksamhet sedan mitten av 1950-talet.  

v  

Figur 1 En översikt över den aktuella lokaliseringen i västra delen av Växjö. Bild: Länsstyrelsen 
WebbGIS, 2022-01-27 

 

5.2 Planbestämmelser 
Fastigheten Svarven 1 ligger inom detaljplanelagt område avsett för småindustri enligt 
detaljplan med aktbeteckning 07-ÖJB-769 från år 1976. 

Enligt Växjö kommuns hemsida finns i nuläget inga gällande detaljplaner eller pågående 
planer i omgivningen som skulle kunna ha en påverkan på fastigheten Svarven 1.  

  

Willo 
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5.3 Omgivning 
Willo bedriver sin verksamhet i Räppe. En översikt över den aktuella lokaliseringen anges i 
Figur 2.  

 

Figur 2 Detaljplanelagda områden i närheten av Willos verksamhetsområde markerat med röd 
streckad linje. Bild: Växjö Kommun E-tjänst planmosaik 2022-01-26. 

Väster om fastigheten Svarven 1 finns två byggnader som historiskt varit verksamma inom 
lager och logistik. Norr om fastigheten finns ett villaområde där närmsta hus är cirka 50 
meter från fastigheten. Vissa av husen i området har funnits sedan 1960-talet, medan 
andra uppförts under 1980-talet. Bostadsområdet har därefter förtätats. Cirka 1 km i 
nordvästlig riktning ligger Kvälleberg som erbjuder möjlighet till löpning, promenad och 
skidor. Direkt öster om fastigheten finns Räppe kanal som är en förlängning av Helgasjön. 
Kanalen är utpekad som gångstråk, och det finns också en sträcka utmed kanalen där 
kommunen äger marken. Området längs med kanalen har pekats ut som en plats med höga 
naturvärden.  

5.4 Skyddade områden 
Räppe kanal, eller förlängningen av Helgasjön till Helgevärmaområdet är ett klass III-objekt 
(stora naturvärden) i Kronobergs läns Naturvårdsprogram. Området vid Räppekanal 
beskrivs enligt följande i programmet: I Helgevärma finns lövrika områden och vassar i 
anslutning till Helige å. Området är visserligen stört genom bebyggelse, dagvattenutsläpp 
och vägdragningar men är bland annat rikt på fåglar och utgör ett vackert inslag i 
landskapsbilden. De stora landskapsmässiga och biologiska naturvärdena kan bestå, om 
dagvattenutsläppen minskas och om området sköts så det får behålla sin nuvarande 
karaktär.  

I verksamhetens närområde finns ett större område utpekat av vikt för kulturmiljön, 
riksintresse kulturmiljövård: Bergkvara. Området beskrivs på följande vis; godslandskap 
med storskaligt odlings- och beteslandskap samt småskalig torpbebyggelse. Välbevarad 

Lager 

Handel 

Bostäder 

Bostäder 

Småbåtsham
n 
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herrgårdsmiljö som en gång utgjorde senmedeltidens största godsbildning, i det dåtida 
Sydsverige. Närmast avstånd från anläggningen till området är ca 400 m. Denna del av 
kulturmiljöområdet är placerat sydost om verksamheten.  

6 Ansökt verksamhet 

6.1 Verksamhetsbeskrivning 
Verksamhetens anläggning består av produktionslokaler, lager, kontor och personalytor. 
Verksamhetens tjänster kan grupperas i prototyp, inköp, produktion, montering, 
paketering/etikettering och logistik. Verksamheten levererar bland annat precisionsdetaljer 
till branscherna medicinteknik, industrin och energi bl.a. kärnkraft. Figur 3 visar 
övergripande verksamhet. 

 

Figur 3 Övergripande verksamhet. Bild Willo. 

Verksamheten bedrivs för närvarande dygnet runt från söndag kl. 23.00 till fredag kl. 
16.00. Arbete utöver dessa tider kan ske vid enstaka tillfällen, då med personal på plats 
eller jourtillsyn.  

Willo planerar att öka produktionen inom verksamheten på grund av ökad efterfrågan från 
kunder. Produktionsökningen sker genom ett utökat sortiment och en ökad mängd 
produkter, för det krävs utökad produktionsyta.   

Befintlig produktionsyta är cirka 6 500 m2. En utbyggnad planeras av produktionsytan för 
att kunna införa fler maskiner och ett nytt lager. Planerad tillkommande produktionsyta är 
cirka 3000 m2. Bolaget har ansökt om bygglov hos kommunen. Befintliga lokaler samt 
planerad utbyggnad av verksamheten presenteras i Figur 4. 
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Figur 4 Verksamhetens befintliga utformning (vitt) och planerad tillbyggnad (streckat). Bild: Willo 
AB, 2022-01-24. 

I verksamheten sker endast bearbetning av metaller. Bolaget sysslar till exempel inte med 
legeringar eller motsvarande.  

6.2 Produktion 

6.3 Produkter och processer 
Den produktion som Willo bedriver är högvärdesförädling jämfört med normal skärande 
bearbetning. Produkterna som framställs är små svåra detaljer med kritisk funktion som 
antingen är komplicerade att ta fram eller har omfattande regulatoriska krav t.ex. inom 
kärnteknik och medicinteknik.  

Se exempel på typ av produkter i Figur 5. 
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Figur 5 Exempel på typ av produkter. Bild Willo.  

Inom produktionen finns processer såsom svarv, fräsning, slip, ytbehandling och 
lasermärkning. Material som används är främst rostfritt stål och zirkonium. En översikt av 
Willos processer ses i Figur 6. 

 

Figur 6 Översikt produktion. Bild AFRY. 

Willo har en mindre våttrumlingsanläggning för att ta bort ojämnheter efter den mekaniska 
bearbetningen. Våttrumlingsanläggningen har cirkulerande system för trumlingsvätskan. 
Inget utsläpp sker till avlopp. Flockat material skickas som farligt avfall till godkänd 
avfallsanläggning.  

Alla färdiga detaljer rengörs noggrant vid ett eller flera tillfällen i processen. 
En sekundär alkalisk tvättprocess finns för framförallt kärnkraftsdetaljer samt separat tvätt 
för medtechprodukter för att uppnå godkänd renlighetsnivå för renrum klass 8. Produkter 
med extra renhetskrav inspekteras i renrum innan de paketeras. 

När de specialiserade produkterna framställs från råmaterialet blir det material över som 
inte går med produkten. I bearbetningen bildas även metallspån som samlas upp. 
Materialet tas om hand och lämnas till externt företag som hanterar materialåtervinning.  
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Verksamheten har tidigare och kan även framöver komma att bedriva behandling av icke-
farligt avfall genom att ta emot Zirkaloyspån från externt företag och pressa dessa till 
briketter innan de skickas till återvinning. Spån är lättantändligt medan pressade briketter 
är svåra att antända. Verksamheten tar emot spån i vattenfyllda fat. Vattnet, med visst 
innehåll av olja, hanteras som farligt avfall.  

6.4 Skärvätskor, processolja, hydraulolja 
Skärvätska är en olja som används vid skärande bearbetning för att kyla materialet. Willo 
har bytt ut mineraloljan mot vegetabiliska alternativ.  

Willo hade i slutet av år 2021 en total installerad tankvolym om cirka 18 m3 för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor enligt definitionen i miljöprövningsförordningen. Tankvolymen 
är fördelad på flertalet mindre enheter. Idag förekommer cirka 80 maskiner i verksamheten 
vilka innehåller tankar med skärvätskor inom intervallet cirka 60-800 liter. För vissa 
maskiner finns också hydraulolja i volymer på cirka 5-200 liter. Med den planerade 
utökningen av produktionsyta ökar antalet maskiner och därmed den totala volymen 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i anläggningen. Den totala volymen skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i ansökt verksamhet bedöms bli cirka 46-51 m3. 

Bearbetningsmaskinerna ger upphov till oljedimma som kommer ut i inomhusluften. 
Verksamheten har inomhus installerat sex anläggningar som renar inomhusluften från 
oljedimma. Den största befintliga anläggningen servar totalt 42 maskiner medan övriga 
serverar cirka 1-5 maskiner. Sammanlagt filtrerar verksamheten bort ungefär 125-150 liter 
olja per vecka som sedan återanvänds i maskinerna.  

Reningsanläggningarna fungerar på så sätt att oljedimman som bildas i svarvarna sugs upp 
och filtreras genom tre olika filter där oljan separeras från luften. Oljan tappas upp i 200-
liters oljefat och återanvänds i produktionen. Luften som renats från olja återförs till 
fabrikslokalen alternativt ventileras ut ur byggnaden beroende på om verksamheten vill 
återvinna värmen från luften eller bli av med ett värmeöverskott. Det skiljer sig åt beroende 
på årstid.  

6.5 Råvaror 
Råmaterial till produkterna utgörs främst av zircaloy, stålrostfritt stål. Zirkaloy är en 
legering som använts till material avsett för kärnkraft. I Tabell 1 redogörs för inköpta 
råvaror för åren 2018-2020. Råvaror för ansökt produktion kommer att vara av samma typ. 
Beroende på de produkter som efterfrågas kan ytterligare material tillkomma. Mängd 
råvaror varierar med de produkter som produceras och efterfrågas av kunder.  

Tabell 1 Inköpta råvaror under 2018-2020. 

Inköpta råvaror (kg) 2018 2019 2020 
Stål 22 500 82 313 79 974 
Zircaloy (legering) 10 700 12 377 14 143 
Rostfritt stål 6000 5641 37 319 
Aluminium 9700 666 865 
Mässing 500 2135 4485 
Titan 260 165 925 
Plast 0 40 2064 
Toughmet (legering) 0 0 1377 
Volfram (tungsten) 0 0 357 
Kobolt-järn 0 0 270 
Rödmetall  
(kopparlegering) 

0 0 162 
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6.6 Certifiering och kontroller 
Verksamheten innehar flera ISO-certifieringar bland annat 9001, 14001 och 13485. ISO 
9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag, medan ISO 
14001 handlar om miljöledning. ISO 13485 är kopplat till verksamhetens hantering av 
detaljer till medicintekniska produkter.  

Tillsyn enligt miljöbalken utförs av miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö kommun.  

7 Nollalternativ och alternativa lokaliseringar 
Nollalternativet innebär att de planerade förändringarna inte kommer till stånd. 
Anläggningen kommer att fortsätta att bedrivas som idag enligt gällande C-anmälan, och 
möjligheten att tillgodose den ökade efterfrågan av precisionsdetaljer inte kan uppfyllas. 
Därmed kan framtida behov från verksamhetens kunder inte tillgodoses.  

Skärande bearbetning har bedrivits på befintlig plats sedan mitten av 1950-talet och i sin 
nuvarande form sedan en längre tid tillbaka.  

En lokaliseringsutredning kommer att redovisas inom ramen för den fortsatta specifika 
miljöbedömningen. Det kan då komma att röra sig om alternativ lokalisering för utbyggnad 
inom befintligt verksamhetsområde eller på en annan plats. Med en annan plats avses ett 
lämpligt detaljplanelagt område eller ny mark som tas i anspråk. Willo bedömer att 
effektivast produktionsökning sker med utbyggnad inom befintligt verksamhetsområde. 
Flera samordningsvinster uppnås bland annat med maskinell utrustning, personal och 
tillhörande funktioner.  

8 Miljöaspekter 
I följande avsnitt beskrivs den förutsedda miljöpåverkan översiktligt.  

8.1 Utsläpp till luft  
Då inomhusluften renas före den släpps ut från fabrikslokalen anses tillverkningsprocessen 
inte ha någon påverkan på omgivningen avseende utsläpp till luft.  

8.2 Utsläpp till vatten 

8.2.1 Processavloppsvatten 
Det enda vatten som uppkommer i verksamheten och släpps till det kommunala nätet är 
vatten från en specialtvätt för vissa produkter, främst detaljer till kärnkraftsindustri. 
Verksamheten tvättar detaljer fyra gånger per dag, fem dagar i veckan, vilket medför ett 
totalt utsläpp av vatten motsvarande cirka 340 m3/år. Tvätten sker med en alkalisk lösning, 
cirka 200 l/år förbrukas. pH-justering görs med citronsyralösning och sköljning med 
avjoniserat vatten. Tvättvattnet som släpps till avlopp och det kommunala spillvattennätet 
är pH-justerat. Tvättvattnet har inte provtagits och analyserats.  

Vatten förekommer i vissa bearbetningsmaskiner och skurvatten uppstår i samband med 
städning i fabrikslokalen. Detta vatten leds inte till avlopp utan samlas upp och lämnas till 
godkänd avfallsmottagare.  

8.2.2 Dagvatten 
Inom verksamhetsområdet finns en dagvattendamm som anlades i samband med 
utbyggnad av verksamheten år 2014.  
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8.3 Lukt 
Ingen lukt förekommer utanför byggnaden. Bolaget har heller inte haft några klagomål på 
lukt från verksamheten.  

8.4 Resursförbrukning 

8.4.1 Råvaror 
Råvaror till produktionen är de olika material som används. Råvarorna levereras i form av 
stänger. De vanligast förekommande materialtyperna är stål, rostfritt stål och zirkaloy. 
Vidare förekommer mässing, plast, titan, toughmet, volfram, aluminium, volfram, kobolt-
järn och rödmetall. Se Tabell 1 för översiktlig sammanställning.  

Vid utveckling av nya produkter tas mängd material hänsyn till i den mån det är möjligt. 
Anläggningen arbetar med att minimera kassationer och strävar mot ständiga förbättringar. 
I princip är det uteslutande dialog med kund som styr val av material.  

8.4.2 Kemikalier 
I verksamheten används framför allt skärvätskor, processoljor och hydrauloljor till 
maskinerna, fett och rengöringsmedel.  

Verksamheten arbetar aktivt med sin kemikaliehantering genom bland annat granskning av 
samtliga kemiska produkter i enlighet med Kemikalieinspektionens prioriteringsguide. Syfte 
är begränsa inköp av kemiska produkter där likvärdiga eller miljövänligare produkter finns i 
verksamheten eller på marknaden, samt minska antalet farliga produkter som kan innebära 
risker ur hälso- eller miljösynpunkt. Kemikalier och kemikalierester som inte behövs i 
verksamheten rensas ut. Säkerhetsdatablad finns för alla kemiska produkter som hanteras 
inom företaget. Säkerhetsdatabladen granskas och uppdateras vart tredje år eller då 
säkerhetsdatabladet uppdateras av leverantör.  

Kemikalier och oljor förvaras tillsammans med farligt avfall utomhus i låst container som är 
lämpad för oljefat. I verksamheten förekommer också kemikalieskåp.   

8.4.3 Energi  
På anläggningen förbrukas el och fjärrvärme. Willo har bergvärme och fyller ut med 
fjärrvärme när det är kallt samt för varmvatten. I Tabell 2 redogörs för energiförbrukningen 
under åren 2018-2020.  

Tabell 2 Energiförbrukning 2018-2020. 

Energi (MWh) 2018 2019 2020 
El 2680 2 684 2 654 
Fjärrvärme 87 47 35  

 

Fjärrvärmeförbrukning är inte kopplad till producerade mängder utan används till 
lokaluppvärmning. Verksamheten har som målsättning att minska sin energianvändning, i 
huvudsak via byte till effektivare maskiner, byte till LED-belysning och läckagekontroll 
tryckluft. 

8.5 Buller 
Buller uppkommer från installationer såsom reningsutrustningen för oljedimma från 
bearbetningsmaskinerna och allmänna ventilationssystemet, samt från transporterna till och 
från anläggningen. Överlag är verksamheten inte av bullrande karaktär.  

Inga bullerklagomål från närboende har inkommit under åren 2015-2021 och utökningen 
bedöms inte vara av sådan karaktär att den medför en märkbar påverkan på omgivningen. 
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8.6 Transporter 
Verksamheten ger upphov till godstransporter och personaltransporter till och från 
anläggningen.  

Totalt sker cirka 45-50 transporter till och från anläggningen varje vecka. Av dessa sker 
cirka 20 transporter med lastbil och 25-30 transporter med bil. Det rör sig främst om 
råvaruleveranser och utgående gods men även avfallstransporter ingår. Ingående 
leveranser av till exempel metallstänger sker med lastbil. Utgående leveranser av produkter 
sker i huvudsak med bilar. Grovt uppskattat rör det sig om 2600 transporter per år till och 
från anläggningen. Därutöver tar sig personal till och från anläggningen. 

Ansökt produktion med utökad produktionsyta bedöms inte innebära ett ökat antal 
transporter. Varje transport av råvaror och produkt kan lastas mer effektivt.  

8.7 Avfall och restprodukter 
I verksamheten uppkommer både farligt avfall och icke farligt avfall. Uppkommet avfall 
sorteras och omhändertas av godkänd avfallsmottagare. Emulsion (golvskurvatten), 
spillolja, färg och kemikalierester, absorbenter, oljefilter, elektronikskrot, ljuskällor och 
småbatterier förvaras utomhus i en låst container. Allt avfall hanteras enligt gällande 
lagstiftning. Exempel på övriga fraktioner som uppkommer på anläggningen är metall, 
brännbart, blandat, wellpapp, mjukplast, blästersand, blandskrot, trä, glas och deponirest.  

Huvudsakliga avfallsströmmar i verksamheten är spill från formning av metaller, emulsioner 
och spillolja. Metaller återanvänds till 100%.  

Företaget strävar kontinuerligt med att minska mängden avfall.  

8.8 Mark och grundvatten 
Utsläpp till mark och grundvatten sker inte vid normal drift.  

Anläggningen är inventerad enligt MIFO fas 1 och klassad i riskklass 2 (stor risk) eftersom 
större mängder trikloretylen har använts i verksamheten tidigare. Fram till år 1996 använde 
sig verksamheten av trikloretylen som avfettningsmedel i en processtyrd sluten ång/ 
dopptvätt kombinerad med ultraljud. I MIFO-inventeringen uppges att verksamheten kan 
ha doppat i öppet doppkar under tidigare år. Sweco Viak utförde år 2002 en miljöteknisk 
undersökning på anläggningen. Året därefter följde en sanering och borttransport av 
förorenad jord.  

I EBH-stödet hos länsstyrelsen finns en anteckning från 2020-06-04; objektet finns med i 
inventeringen av släckinsatser hos räddningstjänsterna i Kronobergs län år 2020. B-skum 

har använts vid brand 2007-01-30 (koordinater 6304895,5, 483953,44). PFAS kan 

misstänkas. Riskklassningen för objektet har inte uppdaterats med avseende på detta.  

Orsak till branden 2007 var brinnande metall i en spånbinge. Räddningstjänsten släckte 
branden på det vis som beskrivs ovan, men på det sätt som branden släcktes då görs inte 
längre. För mer information, se avsnitt Risk och säkerhet.  

8.9 Risk och säkerhet 
På Willo kan det förekomma incidenter i form av brandtillbud. Produktionen innebär 
värmeutveckling vid bearbetning i material med låg flampunkt och därmed kan dessa tillbud 
inte undvikas helt. Willo har installerat automatiskt brandlarm och automatiska släcksystem 
i utrymmen med bearbetningsmaskiner. En risk som identifierats av verksamheten är att 
eld skulle kunna sprida sig till ventilationssystemet, och därför har spjäll installerats för att 
förhindra sådan spridning. En annan risk som identifierats är brand i spånbinge. Rutin för 
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brand i spånbinge är att och köra ut spånbingen för att förhindra spridning samt täcka över 
den.  

Sedan flera år tillbaka har det funnits en god dialog mellan Willo och Räddningstjänsten om 
hur de metallbränder som kan uppkomma i fabrikslokalen lämpligen bör hanteras för att 
minimera påverkan på omgivningen och förhindra spridning.  

8.10 Sammanfattning 
Verksamheten medför olika typer av miljöpåverkan såsom exempelvis resursförbrukning i 
form av råvaror, kemiska produkter och energi samt generering av avfall.  

Miljökonsekvenserna av den planerade verksamhetens påverkan kommer att belysas i 
samband med tillståndsansökan tillsammans med planerade försiktighetsåtgärder. 
Verksamheten kommer även att jämföras med gällande miljömål.  

9 Miljökonsekvensbeskrivning 
Den MKB som tas fram inom ramen för tillståndsansökan kommer att beskriva och 
konsekvensbedöma verksamheten i sin helhet.  

Innehållet i MKB:n kommer att utgå från  att den planerade verksamheten enligt 
bestämmelserna i 6 § miljöbedömningsförordningen ska antas medföra betydande 
miljöpåverkan enligt den verksamhetskod de omfattas av. 

Förslag på innehållsförteckning i MKB:  

1. Icke teknisk sammanfattning 
2. Verksamhetsbeskrivning 
3. Bedömningsgrunder och avgränsningar i MKB 

a. Betydande miljöaspekter  
b. Avgränsningar 
c. Bedömningsgrunder 

4. Alternativ 
a. Alternativa utformningar och bästa möjliga teknik 
b. Nollalternativ – konsekvenser av att verksamheten inte kommer till stånd 

5. Samrådsförfarandet 
6. Lokalisering 

a. Förordad lokalisering; omgivningsförhållanden, planförhållanden, natur- och 
kulturmiljö m.m. 

b. Motivering till förordad lokalisering 
7. Miljöbedömning – förutsättningar och konsekvensbedömningar 

a. Råvaror 
b. Kemiska produkter 
c. Energi 
d. Avfall 

8. Klimatförändringar 
9. Uppfyllnad av miljömål 
10. Uppfyllnad av allmänna hänsynsregler 
11. Risk/säkerhet/olyckor 
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10 Tidplan 
Avgränsningssamråd genomförs vinter-vår 2022. 

Tillståndsansökan inges sommaren 2022.  

Parallellt med verksamhetens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kommer del av 
befintlig fabriksbyggnad rivas och en ombyggnation att påbörjas. Tillbyggnad av nytt lager 
påbörjas år 2022. Under 2023 planeras konstruktion inom befintlig byggnad att rivas och 
tillbyggnad av nya produktionslokaler påbörjas. En utökad produktion i de nya utrymmena 
planeras att tas i drift 2024.  

--------- 

 


