
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 

 
KVV Djuped  

Kraftvärmeverket Djuped är basanläggning för produktion av fjärrvärme i Hudiksvall, 

kraftvärmeverket producerar även elektrisk kraft. Miljöpåverkan sker i huvudsak genom 

utsläpp till luft från förbränning och genom förbrukning av vatten, råvaror, energi samt 

avfall och deponering av askor/slagg.  

 

Lokalisering  

Anläggningen är belägen i nedre Djuped på norra sidan av Hudiksvallsfjärden inom ett 

område med i huvudsak industriell verksamhet.  

 

Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar  

I anläggningen finns tre stycken pannor: En fastbränsleeldad ångpanna för elproduktion och 

baslastproduktion av fjärrvärme med en avgiven effekt av totalt 50 MW. Som bränsle 

används olika former av trädbränslen, städbark bark, spån, returträ samt biogas. En oljeeldad 

hetvattenpanna med en avgiven effekt av 30 MW för spets- och reservproduktion av 

fjärrvärme och en elektrisk ångpanna på 15 MW för fjärrvärmeproduktion främst under 

sommaren. El produceras i en ångturbin med en maximalt avgiven effekt på 14 MW.  

 

Reningsutrustning  

Fastbränslepannan i anläggningen är utrustad med elektrofilter, rökgaskondensering och ett  

system för kväveoxidreduktion (SNCR).  

 

Bränslelager, olja mm  

Träbränslen transporteras med lastbil till anläggningen och tippas på bränsleplanen intill 

kraftvärmeverket, därefter transporteras trädbränslet med lastmaskin till pannans 

bränsleinmatningssystem. Biogasen levereras genom gasledningar från kommunens 

avloppsreningsverk och gamla deponi till fastbränslepannans gasbrännare. Eo1 fylls på med 

tankbil och lagras i en 225 m3 invallad oljecistern intill produktionsanläggningen.  

 

Miljöpåverkan  

Anläggningens huvudsakliga miljöpåverkan består av utsläpp till luft och vatten, 

förbrukning av råvaror samt transporter till anläggningen. Utsläpp till luft utgörs av rökgaser 

från förbränningen, utsläpp till vatten utgörs av kondensat från rökgaskondenseringen  

 

Förändringar av verksamheten under året  

Under 2019 har Värmevärden börjat nyttja två gamla oljebergrum på ca 90 000m3 vardera 

under Köpmanberget i större omfattning. Dessa fungerar som ett energilager och minskar 

användningen av fossilolja ytterligare. Bergrummen skapar också möjligheter kunna 

producera en större andel förnyelsebar elenergi samt tillvarata energin i rökgaserna under 

samtliga timmar KVV Djuped är i drift. En jämnare last på fastbränslepannan skapar 

förbättrade förutsättningar till ännu bättre miljövärden. Under ett antal kortare stopp samt 

sommarmånaden har Hudiksvall försetts med fjärrvärme m h a dessa bergrum. 

 

 



 
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  

2003-06-16 Länsstyrelsen Gävleborg Tillstånd att driva befintlig anläggning för 

förbränning med en totalt producerad effekt av 

106 MW. Maximal produktion 250 000 MWh 

2009-12-18 Länsstyrelsen Gävleborg Slutliga villkor för KVV Djuped 

 
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  

2018-02-07  Norrhälsinge Miljökontor  Svar på anmälan om stopp av 

fastbränslepannan 2018-02-01 

2018-02-26  Norrhälsinge Miljökontor  Svar på förfrågan om eldning av 

spånklossar 

2018-02-27 Norrhälsinge Miljökontor  Svar på anmälan om idrifttagning av 

bergrumsackumulator 

 
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  

2005-05-19 Norrhälsinge Miljökontor Beslut angående anmälan om utökad 

bränslelagring Köpmanberget 9:6 

2008-06-13 Norrhälsinge Miljökontor Beslut angående installation av kylare vid 

KVV Djuped. 

2014-06-10 Norrhälsinge Miljökontor Beslut om installation av utrustning för att 

dosera svavel till bränslet 

2014-12-05 Norrhälsinge Miljökontor Beslut om användning av aska till att bygga 

vallar 

2015-03-05 Norrhälsinge Miljökontor Svar på anmälan av mätpunkter samt 

ställningstagande enligt SFS 2013:252 



2015-03-05 Norrhälsinge Miljökontor Beslut om lagring av trädbränsle på del av 

Köpmanberget 2:8 

2015-08-13 Norrhälsinge Miljökontor Svar på anmälan om användning av aska 

för komplettering av bullervall och 

lagringsyta för bränsle 

2016-01-18  Norrhälsinge Miljökontor  Svar på anmälan om flisning av bränsleved  

 

2016-11-30  Norrhälsinge Miljökontor  Svar på anmälan om eldning av utsorterat 

trä  

2019-04-15 Norrhälsinge Miljökontor  Svar på anmälan om att elda nytt 

bränsle(fiberrejekt) i KVV Djuped  

 
5. Tillsynsmyndighet 
5 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 

 
Namn: 

Norrhälsinge Miljökontor 

 

 
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 

Maximal tillståndsgiven produktion  

250 000 MWh 

Produktion 2019  

Produktion El 25 598 MWh  

Produktion Värme 144 174 MWh  

Total produktion 169 772 MWh 
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 annat följer av övriga villkor skall 

verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet 

med vad bolaget angivit i ansökan eller i 

övrigt åtagit sig i ärendet. 

Villkoret uppfylls. 

2. Fastbränslepannan skall stängas om 

elfiltret havererar eller tas ur drift. 

Villkoret uppfylls. 

3. Träbränslen, torv och utsorterat rent trä-

avfall får förbrännas i 

fastbränsleanläggningen.  

Rutiner för kvalitetssäkring av bränslet skall 

upprättas. 

Endast träbränslen har eldats i 

fastbränslepannan under året. Rutin för 

provtagning av bränsle finns.  

Villkoret uppfylls. 

4. Buller från verksamheten inklusive  

transporter inom verksamhetsområdet ska 

begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån 

utomhus vid bostäder inte överskrider 

riktvärdena: 

 

55 dB(A) vardagar dagtid (kl. 07-18)  

50 dB(A) kvällstid (kl. 18-22), söndag och  

helgdag (kl. 07-18)  

45 dB(A) nattetid (kl. 22-07)  

 

Den momentana ljudnivån nattetid får inte 

överskrida 55 dB(A) som riktvärde vid 

bostäder. Buller från verksamheten får ej 

innehålla störande impulsljud eller  

hörbara tonkomponenter. 

Bullermätning utfördes år 2008 med gott 

resultat. Inga förändringar av verksamheten 

har utförts som kan påverka ljudnivåerna. 

Flisning har skett vid ett femtal tillfällen 

under året, en eller två dagar per tillfälle 

mellan kl. 06:00-1800. Totalt flisades 3277 

ton bränsleved. Ljudnivåerna som uppstod i 

samband med detta bedömdes utav 

Värmevärden inte överstiga riktvärdet. 

Värmevärden uppmärksammade själv 2017 

ett visst oljud från takfläkten på pannhuset 

varefter ett ljuddämpande huv installerades 

med tillfredsställande resultat. 

5. Stoftutsläppet från den fastbränsleeldade 

pannan får som månadsmedelvärde och 

gränsvärde inte överskrida 50 mg/m3 ntg, vid 

13 % CO2. Om stoftutsläppet från 

fastbränslepannan överstiger 500 mg/m3 ntg 

vid 13 % CO2 får fortsatt drift endast ske 

under den tid och de villkor som medges från 

tillsynsmyndigheten. 

Det högsta uppmätta månadsmedelvärdet 

under året, nov, var 13,65 mg/m3 ntg, vid 13 

% CO2. 

Villkoret uppfylls.  

6. Utsläppet av stoft från oljeeldning får som 

riktvärde uppgå till högst 1,0 g/kg olja. 

Vid senaste emissionsmätningen 2019-04-10 

var stofthalten 0,0378 g/kg olja.  

Villkoret uppfylls. 

7. Utsläppet av svavel från fastbränsle och 

olja får inte överstiga 0,10 g/MJ tillfört  

svavelhaltigt bränsle som gränsvärde och  

årsmedelvärde. 

Utsläppet av svavel från trädbränsle sätts till 

0 mg/MJ (trädbränsle ses som ett ej svavel-

haltigt bränsle), utsläpp från oljan motsvarar 

0,0005 g/MJ tillfört svavelhaltigt bränsle.  

Villkoret uppfylls. 



8. För utsläppet av kondensat efter  

rökgasreningen skall följande riktvärden  

gälla:  

 

Suspenderad substans 10 mg/l  

pH 6,5 - 9 

Kondensatprov med avseende på 

suspenderad substans, tas när rökgasreningen 

är i drift. pH  

regleras kontinuerligt, kalibrering av pH 

givare görs var 3:e månad. pH låg på 5,9 

mellan 9/4 och 18/4. Varken ammoniak-eller 

lutpumpar fungerade. Dessa har en pH-

höjande verkan. Efter översyn åtgärdades 

orsaken. 

 

Analyser m a p suspenderade ämnen utförda 

av Hudiksvalls kommun: 

 

Datum ss mg/l   Godkänd 

2019-01-10 0,51 OK 

2019-02-15 1,27 OK 

2019-03-19 1,20 OK 

2019-04-09 0,73 OK 

2019-06-14 0,96 OK 

2019-07-02 0,20 OK 

2019-09-11 0,72 OK 

2019-10-16 0,33 OK 

2019-11-12 6,72 OK 
 

9. Slam från reningen av kondensatet skall 

tas omhand på ett sätt som godtas av 

tillsynsmyndigheten. 

Slammet från reningen av kondensatet leds 

till fastbränslepannans botten-askhantering.  

Villkoret uppfylls. 

10. Driften av anläggningen skall ske så  

att askan har så litet innehåll av organiskt  

kol och ammoniak som möjligt. Avskilt stoft 

samt aska skall antingen deponeras vid 

anläggning med tillstånd att motta  

sådant avfall eller tas om hand på annat sätt 

som kan godtas av tillsynsmyndigheten. 

Avskilt stoft och aska från torv- och 

trädbränsleeldning bör återföras till 

skogsmark under förutsättning att innehållet 

av cesium-137 eller andra ämnen (såsom 

ammoniak) inte medför en annan bedömning, 

samt att markägaren tillåter det. 

Genom driftoptimering så minimeras 

innehållet av organiskt kol och ammoniak i 

askan. Askan används i dag som 

täckningsmaterial på Ulvbergets deponi. 

Villkoret uppfylls. 

11. Om biobränsleaska behandlas inom  

anläggningen t.ex. för att förbereda 

återföring till skogsmark, skall detta ske i 

samråd med tillsynsmyndigheten. 

 

Ingen sådan verksamhet förekommer.  

Villkoret uppfylls. 

12. Stoft och aska från oljeförbränning skall 

tas om hand och lämnas till anläggning som 

får bortskaffa (slutligt omhänderta) farligt 

avfall. 

Stoft och aska hanteras enligt villkoret. 

Villkoret uppfylls. 



13. Förvaring av kemiska produkter och 

farligt avfall skall ske på tät yta, som är  

beständig mot det avfall som lagras, samt  

skyddas mot nederbörd. Förvaringsytor skall 

ha sekundärt skydd så att spill, läckage eller 

liknande hålls kvar och kan omhändertas. 

Kemiska produkter och farligt avfall hanteras 

enligt villkoret.  

Villkoret uppfylls. 

14. En plan för minimering av avfalls-

produktion och avfall som går till deponering 

skall finnas för verksamheten. Avfallsplanen 

skall uppdateras regelbundet. 

Avfallsplan för verksamheten finns.  

Villkoret uppfylls. 

15. Lastbilstransporter till och från 

anläggningen skall i huvudsak ske dagtid. 

Huvuddelen av transporterna sker dagtid.  

Villkoret uppfylls. 

16. Om problem med damning eller lukt 

skulle uppkomma skall åtgärder vidtas i 

samråd med tillsynsmyndigheten. Skriftligt 

dokumenterade rutiner skall finnas för 

dammbekämpande och luktreducerande 

åtgärder. 

Inga sådana problem har kommit till bolagets 

kännedom. 

Villkoret uppfylls. 

17. Utformningen av mätmetod, mätfrekvens 

och utvärderingsmetod skall regleras i ett 

kontrollprogram.  

Programmet skall följas. 

Miljöprövningsdelegationen överlåter med  

stöd av 22 kap 25 § tredje stycket MB åt  

tillsynsmyndigheten att föreskriva ytterligare 

villkor angående driftstörningar (P2), stoft 

(5), deponering och återföring av aska till 

skog (11, 12), avfallsplan (14) och störningar 

(16).  

Miljöprövningsdelegationen överlåter vidare 

till tillsynsmyndigheten att besluta angående 

kontroll av utsläppsvillkor med angivande av 

mätmetod, mätfrekvens och 

utvärderingsmetod avseende 

kontrollprogrammet (17). Uppdaterat 

kontrollprogram överlämnades till 

tillsynsmyndigheten under 2014. Dokument 

som det hänvisas till i kontrollprogrammet 

har uppdaterats under 2015. 

Villkoret uppfylls. 

18. Utsläpp av kolmonoxid (CO) från  

fastbränsle pannan får som rikt- och  

dygnsmedelvärde inte överstiga 180 mg/MJ. 

Detta värde gäller dock inte vid  

start och stopp av pannan.  

Under året har dygnsmedelvärdet 

överskridits tre ggr (2/11; 448,59 mg/MJ, 

3/11; 1990 mg/MJ och 4/11; 444,8 mg/MJ) 

Orsaken var att bara halva rostern kunde 

användes efter en mindre brand under rostern 

som satte rosterstyrningen ur spel. 

Förbränningen in i pannan blev därmed inte 

optimal. Efter reparation blev förbränningen 

normalt igen och normala värden på CO-

utsläpp erhölls. 

19. Utsläpp av kväveoxider, räknat som 

NO2, får från fastbränslepannan inte 

överstiga 100 mg/MJ tillfört bränsle, som 

rikt- och årsmedelvärde. 

Årsmedelvärdet 46,42 mg/MJ.  

Villkoret uppfylls. 



20. Utsläpp av ammoniak (NH3) till luft får 

från fastbränslepannan, som rikt- och  

månadsmedelvärde inte överstiga 15 ppm. 

Det högsta uppmätta månadsmedelvärdet 

under året var 17,35 ppm.  

Villkoret uppfylldes inte denna månad(sept). 

21. Utsläpp av ammonium (NH4) till vatten 

får inte överstiga 200 mg/l, som rikt- och 

årsmedelvärde. 

Årsmedelvärdet 42,55 mg NH4/l.  

Villkoret uppfylls. 

 

 
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. 

Kommenterad sammanfattning:  

Genomförda mätningar och kontroller under året genom Ilema Miljöanalys AB: 

 

2019-04-10 Emissionsmätning enligt SFS 2013:252 och BAT-slutsatser 

2019-10-29 Emissionsmätning enligt SFS 2013:252 och BAT-slutsatser 

Emissionsmätning. Kontroll av villkorsefterlevnad. Villkoren uppfylls. 

 

2019-04-10 Jämförande mätning enligt NFS 2016:13 

Krav för standardavvikelse uppfylls.  

 

 
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. 
 

AVA 

Värmevärden bedriver sedan 2013 ett program, AVA, för ökad driftsäkerhet. AVA står för 

availability (tillgänglighet). Uppdraget är att skapa en grund för hög säkerhet och 

tillgänglighet. I arbetet ingår att standardisera arbetssätt, rutiner och instruktioner. Arbetet 

med AVA fortsätter kontinuerligt på samtliga Värmevärdens anläggningar. 
 

 

 
 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. 
 

 
Driftstörningar och avvikelser från normaldrift samt eventuella klagomål från allmänheten 

journalförs rutinmässigt i verksamhetens avvikelserapporteringssystem.  

 

 

 



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. 
 

 

 
 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.  

 

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. 
 

 

Allt avfall från Värmevärdens olika anläggningar i Hudiksvall transporteras och tas  

omhand vid miljöstationen på KVV Djuped.  

 

Industriavfallet sorteras och återvinns, hushållsavfallet används som bränsle vid  

sopförbränningsanläggningen i Bollnäs.  

 

Vid anläggningen uppkommer även restprodukter i form av förbränningsrester där 

huvuddelen är i form av bioaska från förbränningen. Bioaskan kommer idag till nytta  

genom att den används som täckning på den gamla deponin Ulvberget.  

 

 
 
 
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 inlämnandet och till vilken myndighet detta har gjorts. 

Tidpunkt för inlämnandet: 

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: 2017 

Tillämplig slutsats Bedömning 

Se bilaga 5: rapportering BAT-slutsatser KVV Djuped  

  

  



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: 

 
2019-04-10 Ilema Miljöanalys AB Emissionsmätning enligt SFS 2013:252 

2019-10-29 Ilema Miljöanalys AB Emissionsmätning enligt SFS 2013:252 

 
De nya kraven uppfylls och gränsvärden för utsläpp innehålls. 
 

 

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: 

 

2019-10-29 Ilema Miljöanalys AB Jämförande mätning enligt NFS 2016:13 

 

Krav för standardavvikelse uppfylls. 
 



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: 

 

 

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: 

 

 

 

Bilageförteckning  
Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten.   

 

 
Bilaga 1: sammanfattning Emissionsmätning enligt SFS 2013:252 april 2019 

Bilaga 2: sammanfattning Emissionsmätning enligt SFS 2013:252 okt 2019 

Bilaga 3: sammanfattning Jämförande mätning enligt NFS 2016:13 april 2019 

Bilaga 4: årsrapport 2019 emissioner KVV Djuped 

Bilaga 5: rapportering BAT-slutsatser KVV Djuped 2019 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Bilaga 5  

 

Laddas upp som en separat fil i SMP 

 

 

 


