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Säffle Fjärrvärme AB.



Textdel– 2017 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. 
 

Verksamheten är inriktad på produktion och distribution av fjärrvärme inom Säffle tätort. 

Produktionsanläggningen bestående av en panncentral. Anläggningen är lokaliserad inom 

Säffle kommun. Närmast anläggningen finns inga kringboende, anläggningen ligger nära 

europaväg E45 och Nordic Paper Seffles industriområde. 

 

På fastigheten Säffle 5:34 finns panncentralen med två stycken oljepannor och två 

pelletspannor. Närmaste granne till det området är Nordic Paper Seffle AB varifrån 

spillvärme och biobränslebaserad värme överförs till fjärrvärmenätet. Närmaste 

bostadsområde ligger ca 200 meter väster om anläggningen. 

 

Pannor 

Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. 

 

Reningsutrustning 

Pelletspannorna är utrustade med slangfilter. 

 

Bränslelager 

Till anläggningen hör en oljecistern på 400m3 samt 2st pelletssilos om vardera 50 ton. 

 

Förändringar av verksamheten under året 

Inga förändringar av verksamheten har skett under året. 
Verksamhetens miljöpåverkan  

Anläggningens huvudsakliga miljöpåverkan består av utsläpp till luft, förbrukning av 

råvaror samt transporter till och från anläggningen. Utsläpp till luft utgörs av avgaser från 

förbränningen. 

Utsläpp till luft 

Anläggningen underskrider gränsen för emissionsdeklaration. 

 

Energiförbrukningar  Säffle Fjärrvärme AB under året  

 
Olja MWh Pellets MWh Driv el MWh 

1099 30823 636 

 
 

 



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 9. 
 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

2014-10-29 Länsstyrelsen Tillstånd till förbränningsanläggning på fastigheten Säffle 

5:34 Säffle kommun Dnr:551-1181-2014 

2017-09-19 Länsstyrelsen Förlängd igångsättningstid för Säffle fjärrvärme AB 

Dnr: 551-3305-2017 

   

   

   

 
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  

   

   

   

   

 
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: Miljö och bygg, Säffle kommun 

 



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 

Oljepannor 20MW biopannor 20MW  

40MW installerad effekt WRD/Ultra olja 1,1 GWh Oljepannor P1 och 

P3 

 Pellets 30,8 GWh Pelletspannor P64 och P65 

 Överskott primavärme 2,4 GWh Nordic 

Paper 

 Spillvärme 21,1 GWh Nordic Paper 

Kommentar: 

Pga minskad energi från spillvärmekällorna på NP så har pelletspannorna fått 
kompensera för detta, att oljan minskat från förra året är pga. Att vädret varit 
gynnsamt med tanke på pelletspannornas max effekt. 
 

 

 
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 

Utsläppsmätningar gjorda enligt nya tillståndet Dnr 511-1181-2014 

Villkoren i tillståndet granskades i samband med periodiska besiktningen 2017 för verksamhetsåren 
2014-2016. 
Utsläppsmätning utfördes vid samma tillfälle 2017. 

Villkor Kommentar  

1.Om inte annat följer av övriga villkor ska 
verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med 
vad bolaget angivit i ansökningshandlingar och i 
övrigt åtagit sig i ärendet. 

 

Kommentar: Bolaget bedöms bedriva 

verksamheten i enlighet med vad de åtagit sig. 



2. Kemiska produkter och farligt avfall ska 
hanteras så att spill och läckage inte kan nå 
avlopp och så att förorening av mark, yt- och 
grundvatten undviks. Ämnen som kan avdunsta 
ska förvaras så att risken för avdunstning 
minimeras. Lagring av flytande kemiska produkter 
och flytande avfall ska ske på tät invallad yta eller 
med motsvarande typ av säkerhetssystem för 
uppsamling av vätska. Uppsamlingsvolymen ska 
motsvara minst den största enskilda behållarens 
volym plus 10% av volymen av övriga behållare 
inom samma invallning. Behållare ska skyddas 
mot påkörning och vid förvaring utomhus ska 
invallning vara skyddad mot nederbörd. 
 
Kravet på uppsamlingsvolym och 
nederbördsskydd gäller inte den befintliga 
oljecisternen. Ytterligare avsteg från detta villkor 
kan medges av tillsynsmyndigheten för vissa 
produkter om tillståndshavaren genom riskanalys 
visat att villkoret inte behövs eller är onödigt 
strängt med avseende på riskerna för den yttre 
miljön. Riskanalysen ska utföras med en 
vedertagen metod. Den som utför analysen ska 
ha erfarenhet av sådana analyser. 

Kommentar: Villkoret bedöms innehållas. 

3. Befintlig oljecistern ska vara invallad och 
invallningen ska rymma minst 30% av cisternens 
volym. 
 
  

 

Kommentar: Villkoret bedöms innehållas.  
 

 

4. Buller från verksamheten får inte ge upphov till 
högre ekvivalenta ljudnivån utomhus 
vid bostäder än: 

 
50 dB(A) Dagtid, helgfri månd- fred (07.00-18.00) 
40 dB(A) Nattetid samtliga dygn (22.00-07.00) 
45 dB(A)Övrig tid 
 
Momentana ljud mellan (22.00-07.00) får vid 
bostäder nattetid får högst uppgå till 55 dB(A).  
 
Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i 
verksamheten som kan medföra ökade 
bullernivåer eller annars efter beslut av 
tillsynsmyndighet. Kontroll ska ske med hjälp av 
närfältsmätningar och beräkningar alternativt 
immissionsmätningar. Mätningar av buller och 
bestämning av ekvivalenta ljudnivå dB (A) ska ske 
enlighet med naturvårdsverkets råd och riktlinjer. 
 
 
 
 

Kommentar: Villkoret har inte kontrollerats 

Ingen bullermätning har genomförts. 
 
 

5.  Lagring av fasta bränslen utomhus ska ske på 
hårdgjord yta. 
 
 
 
 

Kommentar: Ingen lagring sker utomhus, 

villkor innehålls. 
 
 

 



6. Uppstår problem med lukt, nedskräpning, 
damning, skadedjur eller annan störning från 
verksamheten ska åtgärder vitas i samråd med 
tillsynsmyndigheten för att avhjälpa problemet. 

Kommentar: Inga problem med lukt, 

nedskräpning, damning, skadedjur eller annan 

störning från verksamheten, villkor innehålls. 

7. Bolaget ska senast sex månader efter att detta 
beslut vunnit laga kraft till tillsynsmyndigheten 
lämna in ett reviderat kontrollprogram. 
 
 
 
 
 

Kommentar: Kontrollprogrammet har 

reviderats och lämnats in, dock finns behov av 

uppdatering. 

 

 

 

8. Arbeten i mark och sediment får inte 
genomföras utan att tillsynsmyndigheten fått 
möjlighet att ta ställning till behovet av 
efterbehandlingsåtgärder. 
 
 

Kommentar: Inga markarbeten är aktuella i 

dagsläget. Villkor bedöms innehållas. 
 

 

9.Om verksamheten eller delar av den upphör ska 
bolaget lämna in en plan till tillsynsmyndigheten 
avseende omhändertagande av lagrade kemiska 
produkter och avfall från verksamheten samt 
efterbehandling av de föroreningar som 
verksamheten kan ha orsakat. Planen ska lämnas 
in till tillsynsmyndigheten senast sex månader 
innan verksamheten avslutas och produktionen 
upphör. 
 
 
 

Kommentar: Villkoret bedöms ej. 

 

 

 

 

Ny fastbränslepanna 

10. Utsläppet till luft av kväveoxider, (räknat som 
kväveoxid) får inte överskrida 250 mg/m3 normal 
torr gas* vid 6% syrehalt . 
 
 
 

Kommentar:  
Villkoret har inte kontrollerats då nya pannan ännu 
inte är driftsatt.  

 
  

11. Utsläppet av stoft till luft får inte överstiga 30 
mg/m3 normal torr gas* vid 6% syrehalt .. 
 

Kommentar:  

Villkoret har inte kontrollerats då nya pannan ännu 
inte är driftsatt.  
 

 
12. Utsläpp till luft av kolmonoxid får inte överstiga 
450 mg/m3 normal torr gas* vid 6% syrehalt .. 
 
 

Kommentar:  
Villkoret har inte kontrollerats då nya pannan ännu 
inte är driftsatt.  

 
Kontroll av villkor 10-12 ska ske genom mätning minst en gång per kalenderår med början senast 
inom ett år efter att tillståndet tagits i anspråk. 
 

Befintliga Fastbränslepannor 

13. Utsläppet till luft av kväveoxider, (räknat som 
kväveoxid) får inte överskrida 250 mg/m3 normal 
torr gas* vid 6% syrehalt . 

Kommentar:  
Vid mätningarna 2017 uppmättes 133 samt 136 
mg/m3n tg vid 6% O2 för panna 64 respektive 
panna 65. Villkor innehålls.  

14. Utsläppet av stoft till luft får inte överstiga 50 
mg/m3 normal torr gas* vid 6% syrehalt .. 

Kommentar:  
Vid mätningarna 2017 uppmättes 2 samt 3,8 
mg/m3n tg vid 6% O2 för panna 64 respektive 
panna 65. Villkor innehålls.  
 



15. Utsläpp till luft av kolmonoxid får inte överstiga 
450 mg/m3 normal torr gas* vid 6% syrehalt .. 
 
 

Kommentar:  
Vid mätningarna 2017 uppmättes 13,3 samt 11 
mg/m3n tg vid 6% O2 för panna 64 respektive 
panna 65. Villkor innehålls. 

Kontroll av villkor 13-15 ska ske genom mätning minst en gång vartannat kalenderår med början 
senast inom ett år efter att tillståndet tagits i anspråk. 

 

Befintliga oljepannor 

16. Utsläppet till luft av kväveoxider, (räknat som 
kväveoxid) får inte överskrida 250 mg/m3 normal 
torr gas* vid 3% syrehalt . 
 

Kommentar:  
Vid mätningarna 2017 uppmättes 238 samt 221 
mg/m3n tg vid 3% O2 för panna 1 respektive 
panna 3. Villkor innehålls. 

17. Utsläppet av stoft till luft får inte överstiga 30 
mg/m3 normal torr gas* vid 3% syrehalt .. 
 

Kommentar:  
Vid mätningarna 2017 uppmättes 2,8 samt 2,7 
mg/m3n tg vid 3% O2 för panna 1 respektive 
panna 3. Villkor innehålls. 

18. Vid eldning med fossil eldningsolja får endast 
olja med svavelhalt på högst 0,10 viktprocent 
användas. 

Kommentar:  
Inget bränsleprov är uttaget vid 
besiktningstillfället, villkoret är ej kontrollerat.  

Kontroll av villkor 16-17 ska ske genom mätning för respektive panna och bränsletyp som producerar 
mer än 15 GWh nyttiggjord energi under ett kalenderår, dock minst var tredje år, med början senast 
inom ett år efter att tillståndet tagits i bruk. 

*normal torr gas: torr rökgas normaliserad till temperaturen 273,15 kelvin och trycket 101,3 kilopascal. 
Syrehalten 6% om bränslet är ett fast bränsle. 
Syrehalten 3% om bränslet är flytande. 
 

 

Utsläpp till vatten från rökgaskondensering 

19. Halten suspenderande material i renat 
kondensat som släpps ut till recipient får inte 
överstiga 10mg/l beräknat som 
månadsmedelvärde. Mätmetod, mätfrekvens och 
utvärderingsmetod ska anges i ett kontrollprogram 
enligt villkor 7 

Kommentar:  
Villkoret har inte kontrollerats då nya pannan ännu 
inte är driftsatt.  

 

20. pH-värdet i renat kondensat som släpps ut till 
dagvattnet ska ligga inom intervallet 6,5-9,0 
Mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod 
ska anges i ett kontrollprogram enligt villkor 7 

Kommentar:  
Villkoret har inte kontrollerats då nya pannan ännu 
inte är driftsatt.  

 

 

 
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. 

 

 

Sammanfattning av resultatet av mätningar: Periodisk besiktning 

 

Datum Utförare Uppdrag 

2017-02-20,21 ENA Miljökonsult Emissionsmätning P64, P65, P1 & P3 

2017-02-21 ENA Miljökonsult Periodisk besiktning 

   

   



På uppdrag av Värmevärden AB har ENA Miljökonsult AB utfört emissionsmätningar efter 

OP1, OP3, P64 samt P65 vid bolagets anläggning i Säffle. Mätningen utfördes den 20-21/2 

2017. Mätningarna visar att samtliga villkor för alla pannor innehålls, se tabell 6-1 och 6-2 

samt bilaga V.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

På uppdrag av Säffle Fjärrvärme AB har ENA Miljökonsult AB utfört en periodisk besiktning 

med avseende på fjärrvärmecentralen på Järnvägsgatan i Säffle. Besiktningen utfördes i 

samband med utsläppsmätning med avseende på luftemissioner för pellets- och oljepannorna 

(se rapport R17042) den 21/2 2017.  

Enligt vår bedömning bedrivs verksamheten i enlighet med tillståndsbeslut.  

Samtliga emissionsvillkor innehölls.  

En sammanfattning av avvikelser samt noteringar finns under stycke 8. 
 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 

 
Värmevärden driver sedan några år tillbaka ett arbete med att förändra arbetssätt och 

ledningsstrukturer som påverkar allt vi gör i företaget bla. underhåll och drift. Där ingår 

ständiga förbättringar, avvikelsehantering. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 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. 
 



 
Åtgärder: 
Driftstörningar och avvikelser från normaldrift samt eventuella klagomål från allmänheten 
journalföres 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.  

 

 

 
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 
Optimering av framledningstemperatur på nätet. Implementerat system för att övervaka status i 
kundcentraler. 
Åtgärder för att minska energiförbrukningen 
Frekvensstyrning av en tryckhållningspump. 
Optimera framledningstemperauren på nätet. 

 
 
 
 
 

 
 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 uppfylldes för år 2017. 
 

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. 
 



Åtgärder: Avfall och restprodukter från verksamheten vid Säffle Fjärrvärme uppkommer främst i 
form av förbränningsrester från förbränning. Under året var askmängden från förbränningen 17,6 
ton. 

Avfall Säffle 
Fjärrvärme AB       

Avfallsslag 

EWC-
kod 

enl bil 
2 AF 

Mängd/å
r (ton, 
kg, st) 

Transportö
r 

Mottagar
e 

Kommentar  

Farligt avfall 

Spillolja 
13 02 
08* 

0 kg SUEZ AB SUEZ AB    

Oljeabsorbenter 
15 02 
02* 

71 kg SUEZ AB SUEZ AB    

Halogenfria 
bearbetningsemuls. 

12010
9 

28 kg  SUEZ AB   

Blandade förpackningar 
15010

6 
38 kg  SUEZ AB   

EE-avfall med Hg eller 
freon 

20013
5 

102 kg  SUEZ AB 
Div. skrotad 
elektronik 

 

Färgburkar 
08 01 
11* 

0 kg SUEZ AB SUEZ AB     

Lysrör 
20 01 
21* 

12 kg SUEZ AB SUEZ AB     

Basiskt avfall 
20 01 
15* 

0 SUEZ AB SUEZ AB     

Osorterade batterier  
20 01 
33* 

0 kg SUEZ AB SUEZ AB    

Bilbatterier batterier  
16 06 

01 
0 SUEZ AB SUEZ AB     

Elektronikavfall 
16 02 
13* 

0 kg SUEZ AB SUEZ AB     

Ej farligt avfall 

Sorterbart avfall via 
storcontainer 

  0 kg SUEZ AB SUEZ AB     

Brännbart avfall via 
storcontainer 

  0 kg SUEZ AB SUEZ AB     

Plast   60 kg SUEZ AB SUEZ AB     

Returpapper   160 kg SUEZ AB SUEZ AB     

Wellpapp   240 kg SUEZ AB SUEZ AB     
 

 



 
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 genomförs vart tredje år och 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 anstäl
lda 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. 

Ej tillämplig 

 

 

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) 

 

Ej tillämplig. 

 
 
 
 
 
 
 

 



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. 

 
Ej tillämplig. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
Ej tillämplig. 

 
 
 
 
 

 

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) 

 

Ej tillämplig. 

 
 
 
 

 

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) 

 

Ej tillämplig. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bilageförteckning  
Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten.   
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