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Textdel– 2019 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. 
 

Verksamhetens inriktning är produktion av hetvatten för leverans till Moelven Notnäs sågverk samt till 

fjärrvärmenätet inom Torsby tätort. Anläggningen eldas i huvudsak med fuktiga biobränslen som bark och spån, 

torrflis blandas in i bränslet när fukthalten är för hög. I huvudsak allt biobränsle som tillförs anläggningen 

produceras vid Notnäs sågverk. Panncentralen Notnäs består av de två biobränsleeldade pannorna Åsa på 8 MW 

och Emma på 7 MW samt en oljepanna på 7 MW. Panncentralen försörjer fjärrvärmenätet i Torsby och Moelven 

Notnäs anläggningar för virkestorkning och lokaluppvärmning. 

Anläggningen är lokaliserad inom Moelven Notnäs sågverksområde i Torsby. 

Vid anläggningen finns idag tre pannor: 

Panna 1, Biopanna Åsa 8 MW  

Panna 2, Biopanna Emma 6 + 1,5 MW (panna + economiser) 

Panna 3, Oljepanna Eulalia 7 MW 

Panna 1 och panna 2 är försedd med gemensam rökgaskondensering vilket gör att fukten från bränslet som 

förångats i förbränningsprocessen kondenseras ut och energin återvinns. Kondensatet renas innan det avleds till 

dagvattennätet. Rökgaserna från panna 1 renas från stoft med hjälp av multicyklon i serie med elektrofilter. 

Rökgaserna från panna 2 renas med hjälp av en multicyklon och kondenseringen.  

Bränslet transporteras till panncentralen med transportörer och hjullastare. Vid panncentralen finns utrustning för 
sönderdelning av bränslet till lämplig storlek och avskiljning av metall. Den olja som eldas är av typ eldningsolja 
1. För oljan finns en invallad cistern på 50m3. 
 

 

 

 

 
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  

20030211 Länstyrelsen Tillstånd enligt Miljöbalken till pågående och utökad drift 
av befintlig anläggning för värmeproduktion på fastigheten 
Västanvik 1:536 i Torsby, Torsby kommun bestående av 
fastbränslepannor på sammanlagd tillförd effekt av 
maximalt 20 MW och oljepannor på sammanlagt 16 MW 
tillförd effekt. 



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  

Inga anmälningar 
Ingivna under året 

  

 
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  

Inga andra gällande beslut finns för 
anläggningen 

  

 
5. Tillsynsmyndighet 
5 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 
 
Namn: 

Länsstyrelsen i Värmlands län. 
 
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 15MW biopannor 20MW Produktion bio inkl. RGK 94 GWh 

Installerat: Olja 7MW, biopannor 14MW, economiser 
1,5MW 

 

  

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 framgår av detta beslut ska 
verksamheten - inbegripet åtgärder för att minska 
vatten- och luftföroreningar och andra störningar för 
omgivningen - bedrivas i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad bolaget i 
ansökningshandlingarna och i ärendet i övrigt angivit 
eller åtagit sig. Mindre ändringar får vidtas efter 
godkännande av tillsynsmyndigheten under 
förutsättning att ändringen inte bedöms medföra ökning 
av förorening eller annan störning till följd av 
verksamheten. 

Verksamheten bedrivs i enlighet med vad sökanden har 
uppgivit i ansökningshandlingarna och i övrigt har 
angett eller åtagit sig. Villkor bedöms innehållas.  

2 Buller från förbränningsanläggningen ska från och 
med 1 oktober 2004 begränsas så att den inte ger 
upphov till högre ekvivalent ljudnivå som riktvärde 
utomhus vid närmaste bostäder än: 
 
Dagtid (vardag)                (07.00-18.00)                  
50dB (A) 
 
Dagtid, sön- och helgdag  (07.00-18.00)                 
45dB (A) 
 
Kvällstid                           (18.00-22.00)                  
45dB (A) 
 
Nattetid                             (22.00-07.00)                  
40dB (A) 
 
Den momentana ljudnivån på grund av verksamheten 
får nattetid inte överstiga 55 dB (A). Vid impulsljud 
eller hörbara tonkomponenter skall de angivna värdena 
sänkas med 5 dB (A)-enheter. 

Inga klagomål har inkommit till varken bolaget eller 
tillsynsmyndigheten. Villkor bedöms innehållas.  

3 Fastbränsleeldade pannor får endast eldas med rena 
biobränslen. Med rena biobränslen avses skogsflis och 
sågverksavfall, träflis, bark, sågspån och annat träavfall 
med motsvarande renhet som ren träflis. Om olja 
används som stödbränsle ska oljan vara askfri. 

Bolaget använder endast rena biobränslen i 
biopannorna. Villkor bedöms innehållas.  

4 Oljepannor får eldas enbart med eldningsolja 1 eller 
annan olja med samma eller lägre svavelhalt. 

Eldningsolja 1 används. Villkor bedöms innehållas.  

5 En ny baslastpanna (panna1) för biobränslen skall 
vara installerad och i drift senast 1 februari 2004. Utan 
omprövning av detta tillstånd kan utbyte av panna 2 till 
ny panna göras om utbyte och idrifttagning sker före 
utgången av år 2006. 

Kommentar: Villkor utgått 

6 Rökgaserna ska avledas genom en minst 35meter hög 
skorsten som skall vara installerad och i drift senast 
den 1 februari 2004. 

Enligt bolaget är skorstenshöjden 37 meter. Villkor 
bedöms innehållas.  

7 Stoftutsläppet från oljepannorna får som riktvärde 
uppgå till högst 15 mg/m3 vid 3 volymprocent syre 
normal torr gas. Sottalet (enligt Bacharach) vid 
konstant last får som riktvärde inte överstiga 0-1. I 
samband med start och laständringar tillåts ett sottal på 
max tre. 

Utsläppsmätning efter oljepannan är ej utfört ännu men 
beställt till 2020. Sottalet enligt Bacharach vid service 
2019-08-20 visade på < 1. Villkor bedöms innehållas. 

8 Utsläpp av stoft från befintliga fastbränsleeldade 
pannor fram till den 1 oktober 2004 får som riktvärde 
inte överskrida 220 mg/m3normal torr gas vid 6 
volymprocent syre. 

Villkoret har utgått 



9 Utsläppet av stoft från befintlig fastbränsleeldad 
panna 2 från och med 1 oktober 2004 som riktvärde 
inte överskrida 100 mg/m3 normal torr gas vid 6 
volymprocent syre 

2019-03-26 mättes stofthalten upp till 70,6 mg/m3ntg 
vid 6 vol-% O2. Villkor bedöms innehållas. 

10 Utsläppet av stoft från nya fastbränsleeldade pannor 
(panna 1) får som riktvärde inte överskrida 50 mg/m3 
normal torr gas vid 6 volymprocent syre. 

2019-03-26 mättes stofthalten upp till 2,1 mg/m3ntg 
vid 6 vol-% O2. Villkor bedöms innehållas. 

11 Utsläpp till luft från samtliga pannor av 
kväveoxider, räknat son kvävedioxid, får som 
medelmånadsvärde och riktvärde uppgå till högst 125 
mg/MJ tillför bränsle.  

Vid utsläppsmätning 2019-03-25/26 mättes 
kväveoxidhalten efter P1, P2 till 61, 76 mg/MJ. Villkor 
bedöms innehållas. 

12 Utsläpp av koloxid från fastbränslepannorna får som 
dygnsmedelvärde och riktvärde inte överskrida 
500mg/m3 normal torr gas vid 6 volymprocent syre. 

Vid utsläppsmätning 2019-03-25/26 mättes 
koloxidhalten upp efter P1 och P2 till 158 respektive 
525 mg/m3ntg vid 6 vol-% O2 Villkoret är dock 
uttryckt som ett dygnsmedelvärde varför bolagets egna 
uppmätta värden bör ligga till grund för huruvida 
villkoret innehålls eller ej. 

13 Fastbränslepannorna skall vara försedda med 
instrument som kontinuerligt mäter och registrerar 
temperatur, koloxid samt syre eller koldioxidhalt i 
rökgaserna. 

Bolaget har kontinuerligt registrerande instrument för 
bl.a. rökgastemperatur, koloxidhalt och O2-halt. 
Villkor bedöms innehållas.  

14 Nya oljeeldade pannor större än 7 MW skall vara 
försedda med instrument som kontinuerligt registrerar 
temperatur samt syre eller koldioxidhalt i rökgaserna. 

Bolaget har kontinuerligt registrerande instrument för 
rökgastemperatur och O2-halt. Villkor bedöms 
innehållas. 

15 Aska, slagg och avskilt stoft skall inom och utanför 
fabriksområdet hanteras på ett sådant sätt att damning 
undvikes och att risken för brand minimeras. 

Bolaget använder våt askutmatning. Varken bolaget 
eller tillsynsmyndigheten har noterat något klagomål 
rörande damning. Villkor bedöms innehållas.  

16 Filterstoft (flygaska) och bottenaska från 

biobränsleförbränning skall återföras till skogsmark 

eller nyttiggöras på annat sätt när det är praktiskt och 

ekonomiskt möjligt. Bolaget ska i den årliga 

miljörapporten redovisa möjligheterna att nyttiggöra 

askorna och de åtgärder som vidtagits för detta.  

Askan från förbränningen går till sluttäckning av 

deponin vid Prästtjärnsberg, Torsby kommun. 

Värmevärden bevakar kontinuerligt möjligheterna till 

användnings-områden för bioaska. Villkor bedöms 

innehållas.  

17 Eldningsolja skall lagras i invallade cisterner. 

Invallningen skall vara utförd i ett material som inte är 

genomsläppligt för olja. Invallningens volym skall 

anpassas till använd oljekvalité och godkännas av 

tillsynsmyndighet. 

Oljecisternen är invallad och besiktigad 2018. 

Besiktningsintervallet är 6 år. Villkor bedöms 

innehållas. 

18 Kemikalier skall förvaras i täta behållare under tak 

samt på tätt invallat underlag. Invallningen ska rymma 

den största behållaren plus 10 % av övriga behållares 

volym. 

Bolaget förvarar sina kemikalier inom invallning i 

pannhus. Invallningen bedöms klara kravet på att 

rymma den största behållaren samt 10 % av övriga 

behållare. Villkor bedöms innehållas. 

19 Utsläppskontroll och kontroll av föreskrivna 

mätinstrument skall göras en gång per år av en av 

tillsynsmyndigheten godkänd ackrediterad 

besiktningsman. 

Utsläppskontroller har genomförts av ENA 

Miljökonsult AB, vilka innehar ackreditering för 

aktuella mätningar, en gång per år, sedan senaste 

besiktning. Bolaget låter genomföra en service på 

mätinstrumenten en gång per år av extern servicefirma. 

Villkor bedöms innehållas. 



20 Förslag till kontrollprogram för verksamheten skall 

lämnas senast 1 november, 2003 till tillsynsmyndighet. 

Av kontrollprogram skall framgå hur tillsyn, besiktning 

och kontroll med angivande av mätmetoder, 

mätfrekvenser, utvärdering och rapportering ska ske. 

Ett kontrollprogram finns som är senast reviderat 2016-

03-01. Programmet innehåller enligt vår bedömning det 

som är viktigt för bolagets egenkontroll. Villkor 

bedöms innehållas. 

21 Kondensatet från rökgaskondenseringen och 

avloppsvattnet från sotning eller annan rengöring av 

pannor skall efter behandling som riktvärde innehålla 

högst 10 mg suspenderad substans per liter vatten och 

pH skall som riktvärde ligga mellan 6,5 och 10. 

Kondensatprov från besiktningstillfället har ej 

analyserats på suspenderand substans och pH pga 

konsulten inte hade möjlighet att inom 24h se till att 

analyserande laboratorium fått provet. Hänvisar istället 

till bolagets egna inskickade prov. Villkor bedöms 

innehållas.  

 
 
 
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. 

 

Månad 2019 CO 
Panna 

1 
Panna 

2 
  

Meddelat 
TM 

Mänr 

Jan 
Lägsta 
värde 28 11 [mg/m3] 57501 

  Medelvärde 133 152 [mg/m3]   

  
Högsta 

värde 192 809 [mg/m3]   

  
Antal 

avvikelser 0 1 
[antal 
dygn] 

  

Feb. 
Lägsta 
värde 63 66 [mg/m3] 58250 

  Medelvärde 209 217 [mg/m3] 58266 

  
Högsta 

värde 635 450 [mg/m3]   

  
Antal 

avvikelser 2 0 
[antal 
dygn] 

  

Mars 
Lägsta 
värde 74 80 [mg/m3] 58770 

  Medelvärde 188 325 [mg/m3] 59141 

  
Högsta 

värde 807 572 [mg/m3] 59213 

  
Antal 

avvikelser 1 3 
[antal 
dygn] 

59315 

April 
Lägsta 
värde 1 7 [mg/m3]   

  Medelvärde 29 103 [mg/m3]   

  
Högsta 

värde 168 241 [mg/m3]   

  
Antal 

avvikelser 0 0 
[antal 
dygn] 

  

Maj 
Lägsta 
värde 25 62 [mg/m3] 60383 

  Medelvärde 117 207 [mg/m3] 60429 

  
Högsta 

värde 498 737 [mg/m3]   



  
Antal 

avvikelser 0 2 
[antal 
dygn] 

  

  
Panna 

Avstängd   3 
[antal 
dygn] 

  

Juni 
Lägsta 
värde 6 5 [mg/m3]   

  Medelvärde 45 43 [mg/m3]   

  
Högsta 

värde 167 180 [mg/m3]   

  
Antal 

avvikelser 0 0 
[antal 
dygn] 

  

  
Panna 

Avstängd 5 18 
[antal 
dygn] 

  

            

Juli 
Lägsta 
värde 0 0 [mg/m3]   

  Medelvärde 0 1755 [mg/m3]   

  
Högsta 

värde 0 5000 [mg/m3] 
Ej effektiv 

drift 
Panna 2 

  
Antal 

avvikelser 0 0 
[antal 
dygn] 

  

  
Panna 

Avstängd 31 0 
[antal 
dygn] 

  

            

Augusti 
Lägsta 
värde 10 15 [mg/m3]   

  Medelvärde 48 106 [mg/m3]   

  
Högsta 

värde 183 485 [mg/m3]   

  
Antal 

avvikelser 0 0 
[antal 
dygn] 

  

  
Panna 

Avstängd 6 0 
[antal 
dygn] 

  

            

September 
Lägsta 
värde 3 0 [mg/m3]   

  Medelvärde 26 11 [mg/m3]   

  
Högsta 

värde 74 85 [mg/m3]   

  
Antal 

avvikelser 0 0 
[antal 
dygn] 

  

Oktober 
Lägsta 
värde 3 1 [mg/m3]   

  Medelvärde 46 19 [mg/m3]   

  
Högsta 

värde 156 108 [mg/m3]   

  
Antal 

avvikelser 0 0 
[antal 
dygn] 

  

November 
Lägsta 
värde 64 16 [mg/m3]   

  Medelvärde 165 67 [mg/m3]   

  
Högsta 

värde 319 209 [mg/m3]   

  
Antal 

avvikelser 0 0 
[antal 
dygn] 

  

December 
Lägsta 
värde 76 42 [mg/m3] 64603 

  Medelvärde 323 113 [mg/m3] 64654 

  
Högsta 

värde 806 391 [mg/m3] 64783 

  
Antal 

avvikelser 8 0 
[antal 
dygn] 

64840 

          64933 

 



Provtillfälle pH 
Susp. 
ämnen 
mg/l 

Kommentar 

20190109 7,6 <2,0   

20190314 7,7 3,2   
20190924 7,3 2,4   
20191112 7,5 4,9   

 

 
 
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 bedriver sedan ett antal år tillbaka ett arbetssätt för att skapa och förbättra nya 
rutiner, processer och standardiserade arbetssätt, detta för ökad driftsäkerhet och tillgänglighet. 
Arbetet löper 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. 
 

Åtgärder:  
Driftstörningar och avvikelser från normaldrift samt eventuella klagomål från allmänheten 
journalföres rutinmässigt i verksamhetens avvikelserapporteringssystem.  
 
Under år 2019 har inga ärenden rapporterats till tillsyningsmyndighet och 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 
• Det har pågått ett ständigt arbete med att elda så fuktigt bränsle som möjligt för att få bättre 
utbyte i rökgaskondenseringen. 
 
Åtgärder för att minska energiförbrukningen 
• Löpande byte av trasiga lysrör till LED. 

 
 
 
 
 
 



 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. 
 

Avfallsslag 

EWC-
kod 

enl bil 
2 AF 

Mängd/år 
(ton, kg, st) 

Transportör Mottagare 

Bortskaffnings- 
eller återvinnings-
förfaranden enl bil 

4 och 5 AF 
Farligt avfall 

Oljefilter 
16 01 
07* 

1Kg 
Suez Recycling 

AB 
Suez 

Recykling AB 
D10 

  

Spillolja 
13 02 
08* 

0 
Suez Recycling 

AB 
Suez 

Recykling AB 
D10   

Oljeabsorbenter 
15 02 
02* 

141Kg 
Suez Recycling 

AB 
Suez 

Recykling AB 
D10   

Färgburkar 
08 01 
11* 

0 
Suez Recycling 

AB 
Suez 

Recykling AB 
D10   

Lysrör 
20 01 
21* 

9Kg 
Suez Recycling 

AB 
Suez 

Recykling AB 
R7   

Basiskt avfall 
20 01 
15* 

0 
Suez Recycling 

AB 
Suez 

Recykling AB 
D15   

Osorterade batterier  
16 06 
03* 

0 
Suez Recycling 

AB 
Suez 

Recykling AB 
D14   

Elektronikavfall 
16 02 
13* 

97Kg 
Suez Recycling 

AB 
Suez 

Recykling AB 
R13   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 
Ej tillämpligt. 
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: 
Ej aktuell. 

 
 

 
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: 
Ej aktuell. 
 
 

 
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: 
Ej aktuell. 

 

 
 
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 aktuell. 

 
 

 
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 aktuell. 

 
 

 
 
Bilageförteckning  
Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten.   
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