
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Källhagsverket Avesta  



Textdel– 2018 års miljörapport  
I denna mall redovisas vissa uppgifter enligt 5 § samt 5b-5i §§  i föreskrifterna om 
miljörapport. Övriga uppgifter enligt 4, 5 och 5b-5i §§ redovisas i grunddelen, emissionsdelen 
eller särskilda flikar i SMP (gäller täkter, bygg- och rivningsavfall och stora 
förbränningsanläggningar) samt mallar i SMP-hjälp (gäller BAT-slutsatser, förbränning av 
avfall samt avloppsreningsverk och slam).  
 
 
 
Tillståndspliktiga verksamheter och verksamheter som förelagts att ansöka om tillstånd 
1. Verksamhetsbeskrivning  
5 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga 
påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. 
 
Kommentar: Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och människors hälsa görs genom att 
t.ex. ange att påverkan utgörs av utsläpp till luft, utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall, påverkan genom produkter 
eller genom tillverkade produkter eller genom att produktionen kräver en stor insats av energi, råvaror eller 
omfattande transporter. 
 

Värmevärden bedriver fjärrvärmeverksamhet i Avesta kommun. Värmen i Avesta 
fjärrvärmenät kommer i huvudsak från avfallsförbränning och biobränslen.  
Källhagsverket är huvudproduktionsanläggning för verksamheten. Fjärrvärmen vid 
Källhagsverket produceras i två olika pannor varav en eldas med avfall och en eldas med 
biobränslen. Anslutet till fjärrvärmenätet finns också de två oljeeldade panncentralerna PC 
Lastaren och PC Saxen.  
 
Industrisamarbete bedrivs med Outokumpu AB och AB Karl Hedin. Från Outokumpu 
tillvaratas restvärme från verksamheten och från Hedins levereras överskott från egen 
värmeproduktion till fjärrvärmenätet.  
 
Under året levererades ca 239 GWh till fjärrvärmenätet varav ca 196 GWh produceras vid 
Källhagsverket. Avfallspannan med värmepump producerade ca 170 GWh och Bio-pannan 
producerade ca 25,8 GWh. 
 
Företaget har ca 1400 kunder vilka samtliga finns i Avesta Kommun. 
 
Miljöpåverkan sker genom: 

 utsläpp till luft och vatten 
 förbrukning av vatten, råvaror och energi 
 deponering av askor och slagg från avfallsförbränningen 

transporter till och från anläggningen. 
 
Utsläpp till luft sker via rökgaser från förbränning av avfall och biobränsle. Huvudsakligen 
består utsläppen av koldioxid och kväveoxider samt en mindre del svaveldioxid, saltsyra, 
stoft och spårmetaller. Kontroll av utsläpp till luft vid Källhagsverket sker genom 
kontinuerlig mätning och emissionsmätningar. 
 
Utsläpp till vatten kommer från rökgasreningens kondenseringssteg, från spolvatten, 
bottenblåsning av pannor och från kylvatten. Främst innehåller vattenutsläppet klorid, sulfat 
och små mängder suspenderat material samt spårämnen. Avloppsvattnet går i första hand 
tillbaka till processen och används till att reglera ugnstemperaturer ev. överskott går till det 
kommunala reningsverket och rökgaskondensat och dagvattnet till Dalälven. 

 



 
2. Tillstånd 
5 § 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller 
motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. 
 
Kommentar: Beslutsmeningen i beslutet om tillstånd kan t.ex. anges. Villkor för verksamheten bör endast redovisas 
under punkt 7. 
 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

2001-10-24 
Dnr 245-2169-01 

Länsstyrelsen Dalarna Tillstånd till förbränning av hushållsavfall  

2005-07-04 
Dnr 551-3892-04 

Länsstyrelsen Dalarna Slutliga villkor för tillstånd enligt ovan. 

   

   

   

 
3. Anmälningsärenden beslutade under året  
5 § 3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälningspliktiga 
ändringar enligt 1 kap. 10-11 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251)  samt en kort  redovisning av vad beslutet 
eller besluten avser.  
 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

2018-000477 V-Dala Miljö och bygg Lagringsyta 10000 ton 

VDMB 2018-001117 V-Dala Miljö och bygg Bygglov 

   

   

 
4. Andra gällande beslut  
5 § 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort 
redovisning av vad beslutet eller besluten avser. I fråga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket 
industriutsläppsförordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter redovisas beslut om alternativvärde, 
dispens och statusrapport enligt 5 b §. 
 
Kommentar: Kan t.ex. vara anmälningsärenden som är beslutade tidigare år och som fortfarande är aktuella, 
förelägganden mm. 

 
Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

  
  
   

   

 
5. Tillsynsmyndighet
5 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 
 
Namn: Västmanland-Dalarnas Miljö & Byggförvaltning 

 
 



6. Tillståndsgiven och faktisk produktion  
5 § 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning. 
 

Tillståndsgiven mängd /annat mått Faktisk produktion/annan uppföljning 

Avfallsförbränningen får högst uppgå till 65 
000 ton per år 

Utfallet för året blev 58703 ton 

För CFB-pannan gäller tillståndet att driva en 
CFB-panna om 15 MW 

Produktionen för året blev 25,8 GWh. 

  

Kommentar: 

 
 
 
 

 
 
7. Gällande villkor i tillstånd  
5 § 7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts. 
 

Villkor Kommentar 

1. Om inte något annat framgår av detta beslut eller av 
gällande generella föreskrifter, skall verksamheten 
bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad 
bolaget har uppgett eller åtagit sig i ärendet. 
Verksamheten skall bedrivas, underhållas och 
övervakas så att utsläppen till luft och vatten och 
övriga störningar för miljön blir så små som möjligt. 
Bolaget skall upprätta och följa drift-, underhålls och 
övervakningsrutiner för att säkerställa att villkoren i 
detta beslut följs. Rutinerna skall vara framtagna 
senast vid idrifttagande av den nya avfallspannan 
och skall fortlöpande revideras och anpassas till 
förändringar. Rutinerna skall dokumenteras och 
hållas tillgängliga för tillsynsmyndigheten.

Villkoret uppfylls 

2. När den nya avfallspannan efter intrimning har tagits 
i drift, gäller för verksamheten med 
avfallsförbränning vad som föreskrivs i Europa- 
parlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 
4 december 2000 om förbränning av avfall, med 
undantag för att stödbrännare inte erfordras i den 
mindre befintliga avfallsförbränningsugnen samt med 
de ändringar som föreskrivs i villkorspunkterna 3, 4, 
och 5 nedan 

 

3. Halten kvicksilver i utgående rökgas får som gräns- 
och månadsmedelvärde inte överstiga 30 mikrogram 
per normalkubikmeter torr gas vid luftöverskott 
motsvarande 10% CO2. 

Villkoret uppfylls. Mätresultat 

presenteras i nedanstående tabell 

normerade till 11% O2 som är den 

enhet som används i föreskriften NFS 

2002:28. 

Vid de två emissionsmätningarna 

blev värdet 0,36 resp.2,2 mikrogram 



4. Utsläpp av kondenseringsvatten ska ske till 
dagvatten. Följande rikt- och gränsvärden skall gälla 
för utsläppshalter och totala utsläppsmängder. Se 
tabell nedan 

 
Rikt- och gränsvärden för kondenseringsvatten 

Ämne Riktvärde 

som 

månadsmede

lvärde 

Gränsvärde 

som 

årsutsläpps

värde 

Gränsvärde 

som 

månadsmede

lvärde 

Klorid   17 500 mg/l 

Sulfat   1 200 mg/l 

Kvicksil

ver 

0,005 mg/l 0,3 kg/år  

Bly 0,010 mg/l 1,8 kg/år  

Kadmi

um 

0,005 mg/l 0,3 kg/år  

Krom 0,02 mg/l 1,8 kg/år  

Nickel 0,04 mg/l 3 kg/år  

Zink 0,2 mg/l 18 kg/år  

Kobolt 0,10 mg/l 1,8 kg/år  

Dioxine

r 

 0,10 ng/l  

ph  Lägst 7*  

   * Får inte underskridas under någon tidpunkt. 

 

Mätresultat från månatliga analyser 
på kondenseringsvatten presenteras i 
nedanstående tabell: 
 
Ämne Värde vid 

månadsan
alys mg/l 

Mängd 
under 
året kg/år

Klorid 1200 1418
Sulfat 1000 1182
Kvicksi
lver 

<0,0006   <0,00070
92 

Bly <0,0002 <0,00023
64 

Kadmiu
m

<0,00000
3

<0,00003
546 

Krom <0,0005 0,000591
Nickel <0,0005 0,000591
Zink <0,003 <0,00354

6 
Kobolt <0,00005 0,000059

1 
Koppar 0,00053 0,000626
Arsenik 0,00027 0,000319

14 
PH 9,8  
Tallium <0,00025 0,000295

5 
Dioxine
r, ng/l

0,00508 0,00548
mg 

 

5. Vid tekniskt oundvikliga driftstopp, driftstörningar eller fel i 
reningsutrustning eller mätapparater beträffande 
avfallsförbränningen får utsläppen till luft och renat 
avloppsvatten av de i direktivet 2000/76/EG reglerade 
ämnena under högst nedan angivna antal timmar överskrida 
de fastställda utsläppsvärdena: 
a) vid totalt driftstopp på reningsanläggningen högst fyra 
timmar 
b) vid driftstopp på rökgasreningsanläggningen, men med 
elfilter i funktion, högst 10 timmar 
c) vid driftstopp på det våta reningssteget högst det antal 
timmar som tillsynsmyndigheten  
    beslutar i varje särskilt fall 
d) vid onormala driftsförhållanden gäller i övrigt artikel 13 i 
angivna direktiv. 
 

 

6. Utsläppet av stoft från CFB-pannan får som 
månadsmedelvärde och riktvärde uppgå till högst 50 
mg/nm³ ntg vid 13 % CO2. 

 

Villkoret uppfylls. Vid periodisk 
mätning uppmättes 22,9 mg/nm³ tg 
vid 13 % CO2. 

7. Utsläppet av svavelföreningar, räknat som svavel, 
från CFB pannan får som årsmedelvärde och 
riktvärde inte överstiga 40 mg/MJ tillfört bränsle

Villkoret uppfylls. Årsmedelvärde för 
svavel är 0,0 mg/MJ tillfört bränsle. 



8. Utsläppet av kväveoxider, räknat som kvävedioxid, 

från CFB pannan får som årsmedelvärde inte 

överstiga 100 mg/MJ tillfört bränsle. 

Villkoret uppfylls. Årsmedelvärde för 
kväveoxider är 67,812 mg NO2/MJ 
tillfört bränsle 

9. Utsläppet av koloxid från CFB-pannan får som 
dygnsmedelvärde inte överstiga 90 mg/MJ tillfört 
bränsle. 

Villkoret överskrids vid 10 tillfällen 
2018 
Villkoret uppfylls inte 

10. Utsläppen av rökgaser från samtliga 
förbränningsanläggningar skall ske lägst 70 m över mark.

Villkoret uppfylls. Skorstenen 
är 75 meter hög. 

11. Råvaror och övriga kemiska produkter skall lagras på en 
icke genomsläpplig yta och på sådant sätt att spill och 
läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen.

Villkoret uppfylls. 

12. Kemisk rengöring av pannorna skall utföras på sådant sätt 
att inga störningar för miljön uppkommer.

Ingen kemisk rengöring har 
gjorts under året. 

13. Bullerbidraget från verksamheten vid Källhagsverket får inte 
ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid 
bostäder än 50 dB(A) vardagar dagtid (kl. 07-18),  
40 dB(A) nattetid (kl. 22-07) och  
45 dB(A) övrig tid.  
Den momentana ljudnivån från verksamheten får nattetid (kl 
22-07) vid bostäder inte överstiga 55 dB(A).

Villkoret uppfylls. 

14. Transport av farligt avfall får endast ske med av kommunen 
godkänd entreprenör. 

Villkoret uppfylls. 

15. Sotvatten och städvatten från verksamhetens 
avfallsförbränningsdel ska återföras till 
slaggsläckningsanläggningen. Inget av detta vatten får 
tillföras spill- eller dagvattennätet

Villkoret uppfylls. 

16. Pannvatten och vatten från pumpars kylboxar ska i första 
hand användas i slagg-släckningsanläggningen. Om behov 
inte finns i anläggningen får avledning ske till dagvatten.

Villkoret uppfylls. 

17. I det samlade utgående dagvattnet från anläggningen ska 
pH-värdet som gränsvärde ligga i intervall 7-11.

 

 
 
8. Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m. 
5 § 8. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som 
utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa 
 
Kommentar: Här bör redovisas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av t.ex. villkor för 
verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som inte omfattas av 5h-5i §§ och kan gälla t.ex. utsläpp, energi och 
råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen.  Värden till följd av villkor 
redovisas där så är möjligt i SMP:s emissionsdel.

CFB emissionsmätning utförd 2018-02-21 med godkänt resultat 
CFB Jämförandemätning utförd 2018-02-21 med godkänt resultat 
 
AFB emissionsmätning 1 utförd, 2018-04-18 godkänt resultat på allt. 
AFB emissionsmätning 2 utförd 2018-11-07 godkänt resultat på allt 
AFB Jämförandemätning 1 utförd 2018-04-18 med godkänt resultat på allt. 
 
 
 
 
 
 

 



9. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner 
5 § 9. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt 
för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer.  
 
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 
egenkontrollansvar. 
 

 
Inom Värmevärlden bedrivs ständigt pågående förbättringsarbeten för att optimera 
drift och underhåll av anläggningarna. Utvecklingsarbete pågår inom flera 
förbättringsområden såsom störningsbekämpning, produktionsplanering. planering 
& Beredning, Ordning & Reda, samt Ständiga Förbättringar. 
 
Ny rökgasfläkt på AFB-linje 1 installerades 2018 
 
 
 
 

 
 
 10. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, 
olyckor mm  
5 § 10. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, 
olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet 
för miljön eller människors hälsa.  
 
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 
egenkontrollansvar. 
 

 
 
AFB, Åtgärder för att motverka SO2-problem i rökgaser AFB har pågår, dels har 
försök med vatteninsprutning i kanaler genomförts och en förstudie med torrkalk i 
förbränningen har startats 2017, beslut är fattat att investera i en kalkdoserstation. 
 
Höga sulfathalter i avloppet 2016, har startat ett återvinningsprojekt som gör att vi 
får 0-utsläpp i avlopp, projektet driftsattes i februari 2018 med 100% lyckat resultat. 
 
Ett forskningsarbete har inletts med Chalmers och Axo-Nobel för att hitta nya NOx-
reduceringsmetoder. 
CFB, CO-problem under 2018, försök med svavel har gjorts med positivt resultat. 
 
 
 
 

 
 
11. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 
förbrukning av råvaror och energi 
5 § 11. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 
förbrukning av råvaror och energi.  
 
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 
egenkontrollansvar. 
 



 
Åtgärder för att minska råvaruförbrukningen 

Daglig optimering av drift. Fortsatt intrimning av reglerparametrar 
Åtgärder för att minska energiförbrukningen 

Identifiering av utrustning som ej behöver vara i drift, byte av rökgasfläkt till en som 
är direktdriven med ny frekvensomriktare. 
Reningen i kondenseringen har stoppats då vattnet återförs till förbränningen 
 
 
 

 
 12. Ersättning av kemiska produkter mm  
5 § 12. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller 
människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga.  
 
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 
egenkontrollansvar. 
 
 
Värmevärden har som mål att under perioden 2017–2022 minska antalet kemiska produkter som är 
med på restriktionslistor med 15% per år. Målet har uppnåtts för åren 2017 och 2018. 
 
För inköp och hantering av kemiska produkter så tillämpas de instruktioner som ingår i 
Värmevärden miljöledningssystem samt kemikaliehanteringssystemet Chemsoft. Instruktionerna 
syftar till att så långt som möjligt minska antalet skadliga kemiska produkter. Riskbedömning av 
kemikalier görs i Chemsoft. 
 
 
 
 
 

 
13. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 
5 § 13. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från 
verksamheten och avfallets miljöfarlighet.  
 
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 
egenkontrollansvar. 
 

 
 
Daglig optimering av drift och underhåll samt minskning av kemikalier i verksamheten. Ett 
projekt att ta bort allt avloppsvatten från processen pågår och blir klart 15 feb 2018 
 
 
 
 

 

 
 



14. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för 
miljön eller människors hälsa 
5 § 14. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker som 
kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. 
  
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 
egenkontrollansvar. 
 

Riskhantering 
Inom Värmevärden hanteras risker genom att identifiera dessa i verksamheten och skapa rutiner 
 och instruktioner för att kunna hantera riskerna. Huvudsyftet med riskhanteringen är att minska 

risken för skadehändelser med konsekvenser för hälsa, miljö och materiella skador. Riskanalyser för 
anläggningarna finns och hålls aktuella och uppdateras vid förändringar i verksamheten och 
anläggningar, vid nya projekt och ombyggnationer, när man fått ny kunskap, när det kommer nya 
lagkrav och vid förändrade rutiner. 
 Risksamråd genomförs varje år. 
 Risk‐ och säkerhetshanteringen omfattar inte enbart riskanalyser utan involverar samtliga  
anställda i det dagliga arbetet, t.ex.  genom skyddsåtgärder, entreprenörsinformation, avvikelse‐
och tillbudshantering, skyddsronder, Safety Walks, interna och externa revisioner mm.  

 
 
 
 
 
 
 

 
15. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som 
verksamheten tillverkar 
5 § 15. En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga 
miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder 
detta eventuellt har resulterat i.  
 
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 
egenkontrollansvar. 
 

Verksamhetens produkt är värme som transporteras i form av varmt vatten. Normalt förekommer 
ett visst läckage av fjärrvärmevatten. Vattnet är avsaltat eller avhärdat vanligt dricksvatten och 
utgör i sig inte någon miljöfara.  
För att minska fjärrvärmeläckaget pågår en kontinuerlig bevakning av mängden tillfört vatten till 
nätet och insatser görs för att hitta läckage när misstanke om nya läckor uppstår. 

 
 
 
Industriutsläppsverksamheter 
5 b § Industriutsläppsverksamheter  
5 b § För verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250) är 
industriutsläppsverksamheter gäller, utöver vad som anges i 5 §, att följande ska redovisas (ord och uttryck i denna 
paragraf har samma betydelse som industriutsläppsförordningen):
Om alternativvärde eller dispens från begränsningsvärde har beviljats, ska uppgift om beslutets innehåll redovisas.
Beslutets innehåll: 
 
 
Om statusrapport har getts in ska anges tidpunkt för inlämnadet och till vilken myndighet detta har gjorts. 
Tidpunkt för inlämnadet: 
Myndighet: 
 
Dessutom ska vad som anges i följande underpunkter uppfyllas.



 
För redovisningen av uppgifterna i punkterna a)-d) nedan kan lämpligen de mallar för redogörelse av BAT-
slutsatser som finns på SMP-Hjälp  användas i stället, vilka sedan bifogas som bilaga. 
 
a) För verksamhetsåret efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik för huvudverksamheten har 
offentliggjorts, ska för varje slutsats som är tillämplig på verksamheten, redovisas en bedömning av hur 
verksamheten uppfyller den. 
 
Kommentar: Med verksamhetsår avses kalenderåret före det år rapporteringen sker. 
 
År för offentliggörande av slutsatser för huvudverksamheten:  
Tillämplig slutsats Bedömning 
  
  
  
b) Om verksamheten inte bedöms uppfylla en sådan enskild slutsats om bästa tillgängliga teknik som åsyftas i a) 
ska även redovisas vilka åtgärder som planeras för att uppfylla den, samt en bedömning av om åtgärderna antas 
medföra krav på tillståndsprövning eller anmälan. Även planerade ansökningar om alternativvärden respektive 
dispenser från begränsningsvärden ska redovisas.
Slutsats Planerade åtgärder Bedömning av 

tillstånds- eller 
anmälningsplikt

Planerade 
ansökningar om 
alternativvärden

Planerade 
ansökningar om 
dispenser 

     
     
     
c) I de två därpå följande miljörapporterna ska redovisas hur arbetet med att uppfylla kraven enligt slutsatserna har 
fortskridit. 
d) Från och med det fjärde verksamhetsåret efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik för 
huvudverksamheten offentliggjordes, ska årligen redovisas hur slutsatserna, satta i relation till eventuella meddelade 
alternativvärden respektive dispenser från begränsningsvärden, uppfylls. I fråga om mätmetod, mätfrekvens och 
utvärderingsmetod ska tillämpas vad som anges i 5 § femte och sjätte styckena. I slutsatserna om bästa tillgängliga 
teknik kan finnas bestämmelser som har betydelse för hur kontrollen ska utföras. I den mån alternativvärde har 
beviljats behöver endast visas att alternativvärdet uppfylls. 
Slutsats Kommentar
 
 
 

 
 
Verksamheter som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar 
5 c §. Förordning 2013:252  
Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av 
förordningen. 
 
Kommentar: Övriga uppgifter som stora förbränningsanläggningar ska redovisa se SMP-Hjälp (Hur gör 
jag?/Verksamhetsutövare/Stora förbränningsanläggningar) 
 
Kommenterad sammanfattning: 

 
 
 
 
 
 
 

 



5 c §. Förordning 2013:252 Resultat från årlig kontroll av automatiska mätsystem. 
 5 c § (andra stycket). För förbränningsanläggning som omfattas av förordningen (2013:252) om stora 
förbränningsanläggningar, och som enligt 21 § nämnda förordning omfattas av krav på kontinuerlig mätning av 
föroreningshalter i rökgaser, ska redovisas resultaten från sådan årlig kontroll av automatiska mätsystem som anges i 
27 § i samma förordning. 

 
Resultat från årlig kontroll: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verksamheter som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 
5 d §. Förordning 2013:253  
  
Kommentar: Uppgifterna ska redovisas i separata mallar som finns i SMP-Hjälp (Hur gör jag?/Verksamhetsutövare/ 
Anläggningar som förbränner avfall) 

 
 
Verksamheter som omfattas av förordningen (2013:254) om användning av organiska 
lösningsmedel 
5 e §. Förordningen 2013:254  
Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av 
förordningen. 
  
Kommentar: Vägledning om vilka uppgifter som bör redovisas finns i Vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter 
om miljörapport. 
Kommenterad sammanfattning: 
 
 
 
 
 

 
Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:6 om rening och 
kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse 
5 h §. NFS 2016:6  
Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av 
föreskrifterna. 
 
Kommentar: Övriga uppgifter gällande utsläpp av avloppsvatten som ska redovisas se SMP-Hjälp (Hur gör 
jag?/Verksamhetsutövare/Avloppsreningsverk) 
 
Kommenterad sammanfattning: 

Ej tillämpligt 
 
 
 
 
 

 
Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1994:2 om skydd för 
miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket. 



5 i §. SNFS 1994:2  
Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av 
föreskrifterna. 
 
Kommentar: Övriga uppgifter gällande avloppsslam som ska redovisas se SMP-Hjälp (Hur gör 
jag?/Verksamhetsutövare/Avloppsreningsverk) 
 
Kommenterad sammanfattning: 

 
Ej tillämpligt 
 
 
 

 
 
Bilageförteckning  
Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


