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1  Verksamhetsbeskrivning 

Värmevärden bedriver fjärrvärmeverksamhet i Avesta kommun. PC Lastaren är en panncentral 

som används för spets- och reservlastproduktion i fjärrvärmenätet i Avesta. 

 

1.1  Lokalisering 

PC Lastaren är lokaliserat inom samma område som huvudanläggningen Källhagsverket i 

sydvästra delen av Avesta tätort, i industriområdet Källhagen. Området är planlagt för 

industriverksamhet. 

1.2  Teknisk beskrivning av produktionsanläggningen 

 
Pannor 
Vid PC Lastaren finns två stycken oljepannor om 12 MW var som eldas med eldningsolja 3 

(Ultra LS) och en panna om 10 MW som kan eldas med olja eller gasol. Gasolen är avställd för 

närvarande. 

 

Reningsutrustning 
Multicykloner för stoftavskiljning är installerade efter pannorna. 

 

Bränslelager 
Vid panncentralen finns tre cisterner om 500 m³ för olja placerade på ett nedsänkt markområde. 

Uppsamlingskärl finns under påfyllningsventilerna för olja.  

Dessutom finns en underjordisk gasolcistern om 125 ton. Gasol används för närvarande inte som 

bränsle utan gasolsystemet är avställt och kvävgasfyllt. 

1.3   Förändringar av verksamheten under året 

Inga större förändringar av verksamheten vid PC Lastaren har skett under året. 

1.4  Verksamhetens miljöpåverkan  

Miljöpåverkan sker genom utsläpp till luft och vatten genom förbrukning av vatten, råvaror, 

energi samt avfall och deponering av askor/slagg från oljeförbränningen. 

 

1.4.1  Utsläpp till luft 

Utsläpp till luft uppstår i form av rökgaser vid förbränning av olja. Huvudsakligen består 

utsläppen till luft av koldioxid, kväveoxider samt en mindre del stoft och svaveldioxid.  

 

För att beräkna de totala utsläppen till luft från PC Lastaren under året används resultaten från 

den senaste periodiska mätningen samt uppgifter från bränsleleverantörens produktinformation 

samt årets förbrukning. Resultatet presenteras i tabellen nedan. 
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Utsläpp till luft 
Parameter Enhet Utsläppspunkter Utsläpp mängd till luft Kommentar 

2014 2015 2016 

NOx kg P1-P3       3 660 3 891 5665 Beräknat* 

Stoft kg P1-P3 11 9 114 Beräknat* 

SO2 
 

kg P1-P3 869 880 670 Från oljans 
svavelinnehåll 

CO2 fossilt ton P1-P3 2884 2 921 4304 CO2 rapport 

* 
beräknat utifrån uppgifter från periodisk mätning 2015-01-22, mätning utförs vartannat år. 

 

1.4.2  Utsläpp till vatten  

Avloppsvatten består av sanitärt avlopp och kylvatten från pumpar. Avloppet från pannhuset är 

pluggat och avslutas med en oljefälla och ett oljelarm som går till Källhagsverket. 

 

1.4.3  Utsläpp från transporter 

Utsläpp från transporter från PC Lastaren är ringa eftersom det bara sker ett fåtal transporter dit 

per år. 

 

2  Tillstånd 

 
Datum 
 

Tillståndsgivande 
myndighet 

Tillstånd enligt  
 

Beslut avser 

1990-04-19 Länsstyrelsen Dalarna Tillstånd enligt 
miljöskyddslagen 

Tillstånd att bygga och 
driva olja/gasoleldad 
hetvattencentral 

 

3  Anmälningsärenden beslutade under året 

Inga anmälningar är gjorda under 2016. 

 

4   Andra gällande beslut  

Inga andra gällande beslut finns. 

 

5  Tillsynsmyndigheter  

Tillsynsmyndighet är Västmanland-Dalarnas Miljö & Byggförvaltning. 
 

6  Tillståndsgiven och faktisk produktion  

För PC Lastaren finns ingen tillståndsgiven produktion fastställd. Produktionen redovisas i 

nedanstående tabeller. 
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Produktion per produktionsenhet 
Produktionsenhet 2014 2015 2016 Kommentar 

Producerad 
energi 
MWh  

Producerad 
energi 
MWh 

Producerad 
energi 
MWh 

 

Oljepannor 9 593 9737 14700 
 
 

 

Nyckeltal för PC Lastaren  jämfört med tidigare år 
År 2014 2015 2016 

Elförbrukning MWh 130 175  

Nyckeltal 

(elförbrukning/produktion) 
0,014 0,018  

 

Tillförd mängd bränsle för energiproduktion 

Bränsleförbrukning 2014          2015         2016         Kommentar 

m3 m3 m3  

Olja Ultra LS 992 1004 1404  

 

7 Tillståndspliktig täkt 

Ej tillämpligt. 

8 Anläggningar som tagit emot bygg- och rivningsavfall 

Ej tillämpligt. 

9  Villkor i miljötillstånd 

Villkor enligt Länsstyrelsen Dalarnas beslut 1990-04-19 

Tillstånd enligt miljöskyddslagen att bygga om och driva olje- gasoleldad hetvattencentral. 

 
Villkor nr Villkorstext 

1 Om ej annat följer av vad nedan sägs skall anläggningen byggas om och drivas i 

huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget angivit i ansökningshandlingarna 

samt i övrigt åtagit sig i ärendet. 
 

  
Kommentar: Villkoret uppfylls 

2 
 

Vid oljeeldning får stoftemissioner uppgå till högst 0,5g /kg eldningsolja. 
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Villkor nr Villkorstext 

  

Kommentar: Villkoret uppfylls. Resultat se tabell punkt 10.1  
 

3 Vid oljeeldning får NOx emissioner uppgå till högst 150 mg/MJ bränsle. 

Målsättningen skall vara att underskrida 100 mg/MJ. 
 

 Kommentar: Villkoret uppfylls, dock inte målsättningen. Resultat se tabell punkt 10.1 

4 
 

Vid gasoleldning får stoftemissionen uppgår till högst 10 mg/Nm
3
.  

 Kommentar: Ej aktuellt, gasolsystemet avställt. 

5 Vid gasoleldning får NOx emissionen uppgå till högst 100 mg/MJ. Målsättningen 

skall vara att underskrida 75 mg/MJ. 
 

 Kommentar: Ej aktuellt, gasolsystemet avställt. 

6 Lagring och hantering av EO skall ske på ett sådant sätt att spill ej uppstår. 

 Kommentar: Villkoret uppfylls 

7 Buller från anläggningen får vid närmaste bostadshus ej överskrida vad som anges i 

staten naturvårdsverks publikation ”Riktlinjer för externt industribuller” (1978:5), 

tabellen för befintlig verksamhet. 
 

 Kommentar: Inga förändringar av verksamheten har gjorts under året , inga klagomål på 
buller från anläggningen har kommit till bolagets kännedom. Villkoret uppfylls 

8 Förslag till kontrollprogram skall upprättas av bolaget och inges till Länsstyrelsen för 

godkännande.  

 Kommentar: Kontrollprogram är upprättat i samråd med tillsynsmyndigheten,  

V-Dala miljö och byggförvaltning.  

 

10  Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m. 

 

Mätningar utförs vid PC Lastaren vartannat år. Senaste mätning var 2013-01-14. 

 

 

 

 

 

Datum Utförare Uppdrag Resultat 

2015-01-22 Metlab Miljö AB Periodisk mätning 
 

Villkor innehålls 
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10.1  Sammanfattning av resultatet av mätningar  

Vid periodiska mätningen på pannorna framkom följande resultat. 

 

Panna Panna1 Panna 2 Panna 3 

NOx mg/MJ 

tillfört bränsle 
108 106 99 

Stoft g/kg olja 0,01 0,02 < 0,01 

 

11 Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14 och SNFS 1990 

Ej aktuella. 

 

12 Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2002:26 och NFS 2002:28 samt 
förordningarna 2013:252, 2013:253 och 2013:254 

Ej aktuella. 

 

13 Förordningen 2013:252 

Ej aktuell. 

 

14 Förordningen 2013:253 

Ej aktuell. 

 

15 Resultat från årlig kontroll av automatiska mätsystem 

Inga automatiska mätsystem finns. 

 

16 Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner 

Inom Värmevärden bedrivs ständigt pågående förbättringsarbeten för att optimera drift och 

underhåll av anläggningarna. Utvecklingsarbete pågår inom flera förbättringsområden såsom 

Störningsbekämpning, Planering & Beredning, Ordning & Reda samt Ständiga Förbättringar. 

Tavelgruppen (tvärfunktionella förbättringsgrupp) utgör en viktig roll i utvecklingsarbetet.  

 

AVA 

AVA står för availability och är namnet på Värmevärdens program för ökad driftsäkerhet som 

startade upp under senare delen av år 2013. Uppdraget för AVA är att skapa en grund för hög 

säkerhet och tillgänglighet. Under våren 2014 introducerades 5S arbetet på samtliga anläggningar 

inom Värmevärden.  5S, som betyder - Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Se till, är en 

metod väl spridd i alla typer av industrier och administrativ verksamhet för att på ett konkret sätt 

skapa ordning & reda i vardagen.  
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Under år 2016 har arbetet gått vidare med att skapa struktur och att standardisera arbetsuppgifter. 

Därför har det på anläggningarna införts tavlor för ”daglig styrning” och ”flipboards” för 

återkommande arbetsuppgifter. 

 

17   Åtgärder som vidtagits med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, 
olyckor mm 

Driftstörningar och avvikelser från normaldrift samt eventuella klagomål från allmänheten 

journalförs rutinmässigt i verksamhetens avvikelserapporteringssystem. 

 

Under året har ingen rapport registrerats avseende tillbud, störning eller klagomål för händelse 

med direkt eller indirekt påverkan på den yttre miljön.  

 

18   Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 
förbrukning av råvaror och energi 

 

I det dagliga arbete utförs åtgärder som påverkar och höjer effektiviteten i verksamheten. 

Exempel på detta är: optimering av förbränningsprocessen, åtgärder som ger ökad tillgänglighet i 

basproduktionsanläggningarna, bränsleval mm.  

 

19  Ersättning av kemiska produkter mm 

 

Värmevärden arbetar kontinuerligt med att söka ersätta skadliga kemiska produkter med 

miljömässigt bättre alternativ. För inköp och hantering av kemiska produkter så tillämpas de 

instruktioner som ingår i Värmevärdens miljöledningssystem samt kemikaliehanteringssystemet 

Chemsoft. Instruktionerna syftar till att så långt som möjligt ersätta skadliga kemiska produkter 

med miljöanpassade sådana.  

Vid PC Lastaren används kemikalier i ringa mängd. Kemikaliehanteringen sköts från och 

rapporteras vid Källhagsverket. 

 

20  Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet 

Från förbränningen produceras avfall i form av aska och andra restprodukter. Mängden är ringa 

och omhändertas med samma typ av avfall vid Källhagsverket. 

 

21  Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för 
miljön eller människors hälsa 

 

Värmevärden bedömer miljö- och hälsopåverkan vid såväl normal som onormal verksamhet 

genom att värdera transporter, användning av insatsvaror och bränslen, utsläpp till mark, vatten 

och luft samt uppkomst av avfall. Till detta hör också störning av samhälle och natur genom vårt 

markutnyttjande.  
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Som normala förhållanden räknas planerad verksamhet med kontinuerlig drift, laständringar samt 

start och stopp. Underlag för bedömning av miljöpåverkan är en miljöutredning. Genomgång och 

bedömning av miljöaspekter sker fortlöpande. 

Onormala förhållanden är det som sker oplanerat. Bedömning av onormala förhållanden görs som 

riskanalys. Vid årliga risksamråd bedöms behovet av nya riskanalyser.  

Under året har riskanalysen uppdaterats vid ett par tillfällen. 

 

22  Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som 
verksamheten tillverkar 

 

Verksamhetens produkt är värme som transporteras i form av varmt vatten. Visst läckage av 

fjärrvärmevatten kan förekomma.  Vattnet är avsaltat eller avhärdat vanligt dricksvatten och utgör 

i sig inte någon miljöfara. För att hålla förlusterna så små som möjligt sker färgning av vattnet 

med ett grönt färgämne (Pyranin) vilket underlättar läcksökning. 

 

För att minska fjärrvärmeläckaget pågår en kontinuerlig bevakning av mängden tillförd vatten till 

nätet och insatser görs för att hitta läckage när misstanke om nya läckor uppstår. 
 

23   Slutsatser om bästa tillgängliga teknik, BAT-slutsatser 

 

Inga slutsatser om bästa tillgängliga teknik för denna IED-verksamhet är publicerade ännu. 

 

24  Övrig information 

 

Förutom denna miljörapport för PC Lastaren, finns det en miljörapport för år 2016 för 

Källhagsverket.  

 

Bilageförteckning 

Grunddel redovisas separat i Svenska Miljörapporterings-portalen (SMP).  

Då emissionsvärdena underskrider tröskelvärden görs ingen emissionsdeklaration. 

 



www.varmevarden.se




