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1  Verksamhetsbeskrivning 

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 235 GWh till fjärrvärmenätet varav ca 200 GWh produceras 
vid Källhagsverket. Avfallspannan med värmepump står för ca 74 % och biobränsle-
pannan ca 9 %.  Restvärme från Outokumpu motsvarade ca 11 %. Värmeköp från Hedins 
biobränslepanna står för ca 2 %. Resterande 4 % har producerats i oljecentralerna 
Lastaren och Saxen. 
 
Företaget har ca 1400 kunder vilka samtliga finns i Avesta Kommun.  
 

1.1 Lokalisering 

Källhagsverket är lokaliserat i sydvästra delen av Avesta tätort, i utkanten av industri-
området Källhagen. Avståndet till närmaste bostadshus som ligger norr om 
anläggningen är ca 400 meter. Avståndet till Avesta centrum är ca 2800 meter och till 
Outokumpu ca 1200 meter. Anläggningen är ur trafiksynpunkt mycket välplacerad invid 
riksväg 68 så att all tung trafik kan nå anläggningen utan att passera bostadsbebyggelse. 
Området är planlagt för industriverksamhet. 

1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar 

Pannor 

Fjärrvärme produceras i två pannor på Källhagsverket. En av dessa använder avfall som 
bränsle. Det är panna 3 som förbränner 9 ton/timme (25 MW).  
 
Förbränningen sker vid hög temperatur och rökgasen har sedan en temperatur på 850 – 
900 °C. Den kyls i efterföljande avgaspannor och konvektionsytor. De gamla pannorna 1 
och 2 används som avgaspannor.  
 
Den andra pannan är en cirkulerande fluid bed panna (CFB) om 15 MW som eldas med 
biobränsle. Här sker förbränningen i en cirkulerande sandbädd vid ca 800 °C. 
 
Dessutom finns en absorptionsvärmepump om 2,8 MW som ingår i 
avfallsförbränningens rökgasreningsprocess. Denna utnyttjar ångbildningsvärmen från 
kondenseringssteget. Som värmeväxlarmedium i värmepumpen används litiumbromid. 
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Reningsutrustning 

Avfallsförbränningens rökgasrening består av SNCR, elfilter, två parallella slangfilter och 
rökgaskondensering. Ammoniak tillförs i eldstaden för att reducera kväveoxider vid 
förbränningen. Elfiltret avskiljer ca 90 % av flygaskan i rökgasen. Före slangfiltren 
tillsätts sedan kalciumhydroxid och aktivt kol för att binda sura gaser, dioxiner och 
tungmetaller. Denna reaktion sker i huvudsak i filterkakan på slangfiltren. 
 
Kondenseringen sker i en skrubber. Här tvättas resterande sura gaser och tungmetaller 
bort från rökgasen som nu kylts till ca 40°C. Rökgasen återvärms till ca 60°C med 
fjärrvärmevatten. Kondensatet renas i flera steg innan det släpps ut till recipienten 
(Dalälven). Reningen består av neutralisering, flockning med polymer, fällning och 
slutligen filtrering genom sand- och kolfilter. 
 
I CFB-pannan tillsätts kalksten vid bränsleinmatningen till pannan för att neutralisera 
ev. svavel i bränslet. Rökgasernas stoft avskiljs i en multicyklon och därefter i en 
elektroscrubber. 

 

Bränsle 

Bränslet till Källhagsverkets avfallspanna kommer från Avesta kommun, VAFAB 
(Västmanlands Avfallsaktiebolag) och ytterligare 4 kommuner. En del, ca 15 % av 
avfallsbränslet importeras från Norge. Årligen förbrukas ca 60 000 ton avfall. 
Avfallet består av hushållsavfall av konventionellt slag, industriavfall i form av 
emballage, träavfall, papper och plast.  
Det konventionella avfallet kommer i huvudsak från:   
- Södra och mellersta Dalarna 
- Södra Gästrikland 
- Norra delarna av Västmanland 
- Västra Södermanland 
 
Biobränslepannan (CFB) eldas med träbränsle bestående av sågspån.  Vid uppstart av 
biobränslepannan används EO1 och träpellets. Biobränslepannan kan även eldas med 
flis, torv och kol. Ca 15 000 ton biobränsle förbrukas årligen. 
 
Avfall och biobränsle transporteras i lastbil till anläggningen av transportentreprenörer. 
Avfallet töms i en bunker innan det lyfts till förbränningsugnarna. 
Biobränslet lagras utomhus på en asfaltsyta och transporteras sedan med frontlastare 
och transportband in till pannan. 
EO1 fylls på med tankbil och lagras i en 500 m3 oljecistern på anläggningen.  
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1.3 Produktion och förbrukning 

Den årliga produktionen/förbrukningen presenteras i nedanstående tabeller. 
 
Produktion per produktionsenhet jämfört med tidigare år.  
Produktionsenhet 2013 2014 2015 Kommentarer 

Producerad 
energi 
MWh  

Producerad 
energi 
MWh  

Producerad 
energi 
MWh 

 

Avfallspannor inkl 
Värmepumpar 

178 913 173 917 172 503 
 
 

CFB-panna 30 249 21 605 24 007  

Restvärme 28 050 27 350 26 412 Från Outokumpu 

Totalt 237 212 222 872 222 922  

 
 
Nyckeltal för Källhagsverket jämfört med tidigare år 
År 2013 2014 2015 

Total elförbrukning/total 
produktion, MWh/MWh 

8393/209 162 8220/195 522 8337/196 510 

Nyckeltal 0,040 0,042 0,042 

 
 
Tillförd mängd bränsle för energiproduktion  
Bränsle-

förbrukning 

2013 2014 2015 

m3 ton MWh m3 ton MWh m3 ton MWh 

Hushållsavfall  30 424   26 697   22 300  

Industriavfall  28 698   33 359   37 419  

Rivna däck  0   0   0  

Sågspån  14 247 31 757  11 524 26 173  12 229 29 760 

Träpellets  43   60   38  

Stamvedsflis  1 143 3 362  103 308  0 0 

EO1 231   260   290   

Restvärme   28 050   27 350   26 412 

 
 

Vattenförbrukning Källhagsverket jämfört med tidigare år 
Vattenförbrukning 
Mängd i m3 

2013 2014 
 

2015 
 

 Kommunalt vatten 25 191 29 305 28 314 

 Egen brunn 12 010 5 935 14 394 

Totalt 37 201 35 240 42 708 

 
 

1.4 Förändringar av verksamheten under året 

Inga större förändringar av verksamheten vid Källhagsverket har skett under året. 
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1.5 Verksamhetens miljöpåverkan 

 
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. 
 

1.5.1 Utsläpp till luft 

 
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. 
Utsläppen i kg/år från avfallsförbränningen beräknas med hjälp av teoretisk 
rökgasmängd vid 11% O2 torr gas per kg bränsle (got)  och förbrukad bränslemängd, 
avfallsmängd, under året.  
Utsläpp till luft presenteras i tabellen nedan. Uppföljning av villkor kommenteras under 
punkt 9 ”Villkor”.  
 
Utsläpp till luft Källhagsverket jämfört med tidigare år 
Parameter Enhet Utsläppspunkter Utsläppt mängd till luft Kommentar 

2013 2014 2015 

CO2 från 
förbrännig 
av avfall 

ton/år P3 16 570 22 110 22 555 

Annat 
beräkningssätt f 
o m år 2014 jmf 
med tidigare år 

CO2 från 
fossilt 

ton/år P3 och CFB pannan 624 691 771 
EO1 för 
start,stopp och 
stöd av pannor 

NOx kg/år P3  34 348 45 588 50 488  

NOx kg/år CFB.pannan 7 626 5 414 6 307  

NOx totalt kg/år  41 974 51 002 56 795  

SO2 kg/år  P3 11 080 10 392 9 001  

HCl kg/år P3 321 204 299  

Stoft kg/år P3 204 131 181  

Utsläppen av växthusgaser från avfallsförbränning med energiåtervinning var 22 555 
ton under året. Av dessa utsläpp stod behandlingen av avfall för 9 315 ton. Produktionen 
av fjärrvärme genererade 13 240 ton koldioxidekvivalenter. Beräkningen är gjord enligt 
den metod som rekommenderas av Avfall Sverige. 
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1.5.2Utsläpp till vatten  

 
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 till 
det kommunala reningsverket och rökgaskondensat och dagvattnet till Dalälven. 
 
Årligt kondensatflöde jämfört med tidigare år 
Rökgaskondensat m3 

 2013 
m3 

 2014 
m3 

 2015 

m
3
/år 14 643 11 934 11 815 

 
Rökgaskondensatet analyseras månadsvis och utsläppt mängd (kg/år) beräknas utifrån 
analysresultat och uppmätt kondensatflöde. Utsläpp till vatten från rökgaskondensatet 
presenteras i nedanstående tabell. Uppföljning av utsläppsvillkor kommenteras under 
punkt 9 nedan. 
 
Utsläpp till vatten jämfört med tidigare år 
Parameter Enhet Utsläppt mängd till recipient 

 

2013 2014 2015 

Klorid kg/år 18 027 17 315 11 237 

Sulfat kg/år 5 776 4 340 6 367 

NH4-N kg/år 1 126 944 1 940 

 
 

1.5.3 Utsläpp från transporter 

Transporter till och från anläggningen utgörs till största del av bränsle och 
asktransporter samt en mindre mängd hjälpkemikalier. Transporterna sker framför allt 
med lastbil på landsväg. 
Utsläpp från transporter består huvudsakligen av koldioxid och kväveoxider samt en 
liten del partiklar. 
 

2  Tillstånd 

 
Datum/ 
Diarienummer 

Tillståndsgivande 
myndighet 

Tillstånd enligt  
 

Beslut avser 

2001-10-24 
Dnr 245-2169-01 

Länsstyrelsen Dalarna 9 kap. 6 § miljöbalken Tillstånd till 
förbränning av 
hushållsavfall  

2005-07-04 
Dnr 551-3892-04 

Länsstyrelsen Dalarna 9 kap. 6 § miljöbalken Slutliga villkor för 
tillstånd enligt ovan. 

  

3 Anmälningsärenden beslutade under året 

Inga anmälningar har gjorts under året. 
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4  Andra gällande beslut 

 
Datum/ 
Diarienummer 
 

Tillståndsgivande 
myndighet 

Tillstånd enligt  
 

Beslut avser 

2011-05-16 
2010-001692 

V-Dala Miljö och 
byggnadsnämnd 

26 kap. 9, 19, 21 §§ 
miljöbalken 

Beslut om 
skyddsåtgärder vid 
eldning med rivna däck 

 

5  Tillsynsmyndighet 

Tillsynsmyndighet är Västmanland-Dalarnas Miljö & Byggförvaltning. 
 

6  Tillståndsgiven och faktisk produktion  

Avfallsförbränningen får högst uppgå till 65 000 ton per år. Utfallet för året blev 59 719 
ton. 
För CFB-pannan gäller tillståndet att driva en CFB-panna om 15 MW. Produktionen för 
året blev 24,0 GWh. 
 

7  Tillståndspliktig täkt 

Ej tillämpligt. 
 

8  Anläggningar som tagit emot bygg- och rivningsavfall 

Ej tillämpligt. 
 

9  Gällande villkor i tillstånd 

Tillstånd enligt miljöbalken till förbränning av hushållsavfall mm vid Birka Värme AB:s, 
numera Värmevärden AB:s, anläggning Källhagsverket i Avesta kommun.  
 
Villkor enligt Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2001-10-24 
Villkor nr Villkorstext 

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. 
 

  
Kommentar: 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.  
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Villkor nr Villkorstext 

  
Kommentarer till villkor 2 finns under punkt 12 ” NFS-föreskrifter”. 
 

3 Halten kvicksilver i utgående rökgas får som gräns- och månadsmedelvärde inte överstiga 

30 mikrogram per normalkubikmeter torr gas vid luftöverskott motsvarande 10% CO2. 

 Kommentar: Villkoret uppfylls. Mätresultat presenteras i nedanstående tabell normerade 

till 11% O2 som är den enhet som används i föreskriften NFS 2002:28. 

Månad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

halt Hg(0)  

ug/Nm3 tg 

11% O2 
0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

kontroll-

mätning Hg 

tot 
      0,35           15,1     

 

4 Se Länsstyrelsen Dalarnas slutliga beslut 2005-07-04 nedan. 
 

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. 
 

 Kommentar: Villkoret uppfylls se villkor 2.  

6 
 

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

 Kommentar: Villkoret uppfylls. Vid periodisk mätning uppmättes 22,6 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. 
 

 Kommentar: Villkoret uppfylls. Årsmedelvärde för svavel är 0,9 mg/MJ tillfört bränsle. 
 
 

8 Utsläppet av kväveoxider, räknat som kvävedioxid, från CFB pannan får som 

årsmedelvärde inte överstiga 100 mg/MJ tillfört bränsle. 

 

 Kommentar: Villkoret uppfylls. Årsmedelvärde för kväveoxider är 67,7 mg NO2/MJ tillfört 
bränsle 
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Villkor nr Villkorstext 

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

 Kommentar: Villkoret uppfylls. Alla dygnsmedelvärden är under 90 mg/MJ.  
 

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

 Kommentar: 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. 
 

 Kommentar: Villkoret uppfylls.  
 

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

 Kommentar: 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). 

 Kommentar: Ingen förändring av verksamheten, som påverkar bullernivån, har utförts 
varför ingen ny bullermätning gjorts. 
 

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

 Kommentar: Villkoret uppfylls. 
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Slutligt villkor enligt Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2005-07-04 
Villkor 4 och villkor 15-17 nedan gäller från och med 1 september 2006. 

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 

månadsmedelvärde 

Gränsvärde som 

årsutsläppsvärde 

Gränsvärde som 

månadsmedelvärde 

Klorid   17 500 mg/l 

Sulfat   1 200 mg/l 

Kvicksilver 0,005 mg/l 0,3 kg/år  

Bly 0,010 mg/l 1,8 kg/år  

Kadmium 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  

Dioxiner  0,10 ng/l  

ph  Lägst 7*  

   * Får inte underskridas under någon tidpunkt. 
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4 forts Kommentar:  

Mätresultat från månatliga analyser på kondenseringsvatten presenteras i nedanstående 
tabell: 

Ämne Värde vid månadsanalys 

mg/l 

Mängd under året 

kg/år 

Klorid 690 – 1200  

Sulfat 350 – 1100  

Kvicksilver <0,0001 – 0,00028   0,0009 

Bly <0,0002 <0,002 

Kadmium <0,00002  <0,0002 

Krom 0,00093 – 0,0024 0,021 

Nickel <0,0005 – 0,0011 0,007 

Zink <0,003 <0,035 

Kobolt <0,00005 – 0,00011  0,001 

Koppar <0,0005 – 0,0028  

Arsenik <0,0002– 0,00024  

Tallium <0,001   

Dioxiner, ng/l 0,0044  

ph 9,7 – 10,1 pH > 7 vid kontinuerlig 
mätning på verket 

Villkoret uppfylls  

15 
 

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

 Kommentar: 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. 
 

 Kommentar: Villkoret uppfylls. 
 

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

 
 Kommentar: Villkoret uppfylls 



10  Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m. 

 

Produktion och utsläpp redovisas ovan under punkt 1.3 och 1.5 medan råvaru-
förbrukning och avfallsmängder redovisas under punkt 19 och 20. 
Emissionsmätningar utförda under året presenteras i nedanstående tabell. 
 

 2015-01-21 
 

Metlab Emissionsmätning, CFB Villkor innehålls 

 
Resultat från mätningarna redovisas under respektive villkor i punkt 9 ovan och för 
panna 3 även i punkt 12 nedan. 
 

11  Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14 och SNFS 1990:2 

Ej aktuella. 
 

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

Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2002:26 och 2002:28 är upphävda. 
För Källhagsverket är förordning 2013:253 aktuell.  
Villkor 2 ovan har följts upp i enlighet med förordningen 2013:253. Hänvisning till 
paragrafer i denna förordning finns i kommentarerna nedan. 
 
För utsläpp till luft från panna 3 gäller att:  
 
 Inga dygnsmedelvärden för stoft, TOC, HCl, SO2 och NOx överskrider värden i § 57. 
 
 Ett dygnsmedelvärde eller 0,3 % av dygnen för CO överskrider värdet i § 66. 
 
 Inga dygn har mer än 5 % av 10-minutersvärdena och samtidigt något 

halvtimmesvärde för CO varit över värden i § 66. 
 
 Mindre än 3 % av halvtimmesmedelvärdena för stoft, TOC, HCl, SO2 och NOx har 

överskridit de värden som anges i §§ 58 – 63 punkt 1. Därmed behöver inte alla 
halvtimmesvärden vara under värdet i §§ 58 – 63 punkt 2. 

 
 Det har inte varit någon onormal drift av rökgasreningen under året (§ 29).  
 
 
Mätinstrumenten för gaser har haft en tillgänglighet på 99,9 - 100 %. Stoftmätarens 
tillgänglighet har varit 99,3 %. 
 

Datum Utförare Uppdrag Kommentar 

 2015-04-14 Metlab Emissionsmätning 1, 
Panna 3 

Villkor innehålls 

 2015-10-27 
 

Metlab Emissionsmätning 2, 
Panna 3 

Villkor innehålls 
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Dygnsmedelvärden bestäms under pannornas effektiva drifttid för dygn som drifttiden 
överstiger 43 halvtimmar. 
 
Mätstatistiken presenteras i nedanstående tabeller.  
 
Statistik baserad på halvtimmar     

Panna 3 CO TOC Stoft HCl SO2 NOx 

Perioder i drift 15376 15376 15376 15376 15376 15376 

Mätperioder 15375 15375 15262 15375 15361 15360 

Tillgänglighet, % 100,0 100,0 99,3 100,0 99,9 99,9 

Utsläppsgräns A 100 20 30 60 200 400 

Antal över 88 0 1 0 12 0 

Utsläppsgräns B  10 10 10 50 200 

Antal över  2 9 19 385 111 

Andel över, %  0,01 0,06 0,12 2,50 0,72 

Perioder med onormal 
drift    0 0  

 
 
       

Statistik baserad på dygn      

Panna 3 CO TOC Stoft HCl SO2 NOx 

Dygn i drift 334 334 334 334 334 334 

Underkända dygn p g a 
mätbortfall 0 0 5 0 0 0 

Utsläppsgräns dygn 50 10 10 10 50 200 

Antal över 1 0 0 0 0 0 

Andel över, % 0,3      

 
 
Periodiska mätningar av HF, tungmetaller och dioxiner/furaner har genomförts två 
gånger på panna 3 under år 2015. Inga mätresultat överskrider värden i §§ 64 – 65.  
 
Resultat av mätningarna presenteras i nedanstående tabell. 
 
Datum Panna HF dioxin Summa Hg Summa 

    Cd Tl  Sb As Pb Cr Co Cu Mn Ni V 

  

mg/nm³ tg 
11%O2 

ng/nm³ tg 
11%O2 

mg/nm³ tg 
11%O2 

mg/nm³ tg 
11%O2 

mg/nm³ tg 11%O2 

apr-15 3 < 0,0014 0,0030 0,00004 0,00035 0,0047 

okt-15 3 < 0,001 0,092 <0,00005 0,0151 0,0034 

 
 
Utsläpp till vatten: 
 

 Inga mätresultat för totalt suspenderat material överskrider värden i § 100.  
 

 Inga mätresultat för dioxiner/furaner överskrider värden i § 100. 
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 Inga mätresultat för tungmetaller överskrider värden i § 100. 
 
 
Mätresultat presenteras i tabell under villkor 4 ovan. Dioxiner/furaner har mätts två 
gånger. 9 analyser av tungmetaller har utförts. Drifttiden för rökgaskondenseringen är 
drygt elva månader.  
 

13  Förordningen 2013:252 

Ej aktuell. 
 

14  Förordningen 2013:253 

Bilaga 2a lämnas i SMP.  
 

15  Resultat från årlig kontroll av automatiska mätsystem 

 

 
 

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

 
Inom Värmevärlden bedrivs ständigt pågående förbättringsarbeten för att optimera 
drift och underhåll av anläggningarna. Utvecklingsarbete pågår inom flera 
förbättringsområden såsom Störningsbekämpning, Planering & Beredning, Ordning & 
Reda, samt Ständiga Förbättringar. Tavelgruppen (tvärfunktionell förbättringsgrupp)  
utgör en viktig roll i utvecklingsarbetet.  
 
AVA 
AVA står för availability och är namnet på Värmevärdens program för ökad 
driftsäkerhet som startade upp under senare delen av år 2013. Uppdraget för AVA är att 
skapa en grund för hög säkerhet och tillgänglighet.  
Under våren 2014 introducerades 5S arbetet på samtliga anläggningar inom 
Värmevärden.  5S, som betyder - Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Se till, är 
en metod väl spridd i alla typer av industrier och administrativ verksamhet för att på ett 
konkret sätt skapa ordning & reda i vardagen.  
Under år 2015 har arbetet gått vidare med att skapa struktur och att standardisera 
arbetsuppgifter. Därför har det på anläggningarna införts tavlor för ”daglig styrning” och 
”flipboards” för återkommande arbetsuppgifter. 

 

Datum Utförare Uppdrag Resultat 
 2015-01-21 
 

Metlab Jämförande mätning, CFB Krav uppfyllda 

 2015-04-13 till 14 
 

Metlab Jämförande mätning, 
Panna 3 

Krav uppfyllda 

 2015-04-14 
 

Metlab AST, Panna 3 Krav uppfyllda 

2015-04-13 till 16 Metlab QAL2 för CO, panna3 Krav uppfyllda 
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17  Åtgärder som vidtagits med anledning av eventuella driftstörningar, 
avbrott, olyckor mm 

 
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.  
 

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

 
Åtgärder för energihushållning/effektivisering  
I det dagliga arbete utförs åtgärder som påverkar och höjer effektiviteten i 
verksamheten. Exempel på detta är: optimering av förbränningsprocessen, åtgärder som 
ger ökad tillgänglighet i basproduktionsanläggningarna, bränsleval mm. 
 
Ny kylmaskin med energieffektivare styrning har installerats för ventilationsanläggning 
gällande personalutrymmen. 
 
Frekvensstyrning av bränsleinmatningsskruvar har installerats för cfb-pannan. 
  
Åtgärder för att minska råvaruförbrukningen 
De stora råvaruförbrukningarna är främst bränslen, driftkemikalier och bäddsand.  
Ett ständigt pågående förbättringsarbete är att optimera förbränningen, vilket ger en 
lägre bränsleförbrukning, minskade utsläpp och en högre anläggningsprestanda. 
Optimering sker även vid dosering av driftkemikalier genom att använda rätt mängd 
kemikalie.  
 
 

19  Ersättning av kemiska produkter mm 

Värmevärden arbetar kontinuerligt med att söka ersätta skadliga kemiska produkter 
med miljömässigt bättre alternativ. För inköp och hantering av kemiska produkter 
tillämpas de instruktioner som ingår i Värmevärdens miljöledningssystem samt 
kemikaliehanteringssystemet Chemsoft. Instruktionerna syftar till att så långt som 
möjligt ersätta skadliga kemiska produkter med miljöanpassade sådana.  
 
Under året genomfördes riskbedömning av anläggningens kemikaliehantering. 
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Vid Källhagsverket används ett flertal olika kemiska produkter och driftkemikalier.   
Kemikalier som används i stora mängder redovisas i nedanstående tabell.  
 
 

Produkt  Enhet 
Mängd 

Användningsområde 
2013 2014 2015 

Kalksten CFB ton 29,7 19,7 22,3 Svavelreduktion 

Bäddsand CFB ton 181 117 161 Värmebärare i biopannan 

Ammoniak 25 % ton 226 220 208 Reduktionsmedel för NOx 

Släckt kalk ton 886 940 1207 Rökgasrening 

Aktivt kol ton 11,5 12,1 6,0 Rökgasrening 

Lut ton 26,1 38,9 38,9 Rökgaskondensering 

 

20  Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet 

 
Från förbränningen produceras avfall i form av slagg, askor och rökgasrenings-
produkter. 
I den mån det är möjligt försöker man återvinna eller återanvända materialet. Slagg från 
avfallsförbränningen upparbetas och återanvänds av Ragnsells på deponin. Skrot och 
metaller sorteras ut och återvinns.  
 
Avfallsmängden redovisas i nedanstående tabell. 
 

Avfallsslag EWC-kod 
enl bil 2 

AF 

Mängd/år 
(ton, kg, st) 

Transportör Mottagare Bortskaffnings- 
eller återvinnings-

förfaranden enl bil 4 
och 5 AF 

Producerat avfall 

Flygaska 19 01 00* 2 371 ton FORIA Ragnsells, 
Högbytorp 

Deponi 

Filterkaka från 
rökgasreningen 

19 01 05* Ingår i ovan FORIA Ragnsells, 
Högbytorp 

Deponi 

Bottenslagg 
från avfall 

19 01 12 11 850 ton Ernst Express Ragnsells, 
Högbytorp 

Upparbetning 
/Återanvändning 

Aska från CFB 10 01 01 63 ton Ernst Express Ragnsells, 
Högbytorp 

Deponi/upparbetning 

Sotvatten Afb 19 01 06* 219 ton BS-Sanering Ragnsells, 
Högbytorp 

Deponi 
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Övrigt avfall 

Järn och 
metallskrot 

17 04 07 9 380 kg SITA SITA 
Mora 

 

Brännbart avfall 19 12 10 10 060 kg SITA SITA 
     Mora 

 

Deponifraktion 16 03 04 1 660 kg SITA SITA 
     Mora 

 

Oljehaltigt 
vatten 

13 05 07 174 kg SITA SITA 
     Mora 

 

Spillolja 13 02 08* 395 kg SITA SITA 
     Mora 

 

Oljefilter 16 01 07 47 kg SITA SITA 
Mora 

 

Elektronikavfall 16 02 13* 854 kg SITA SITA 
     Mora 

 

Lysrör  20 01 21* 33 kg SITA SITA 
     Mora 

 

Blybatterier 16 06 01 370 kg SITA SITA 
     Mora 

 

Elkabel 20 01 35 641 kg SITA SITA 
     Mora 

 

Osorterade 
batterier 

20 01 33 24 kg SITA  SITA 
Mora 

 

EWC koderna är framtagna från Avfallsförordningen SFS 2011:927.  
EWC-koder markerade med * är enligt Avfallsförordningen farligt avfall. 
Insamling och sortering av avfall för återvinning görs av elektronik och metallskrot. Papper, 

wellpapp, kontorsavfall, avfall från personalmatsal och brännbart byggavfall mm. bränns i 
avfallspannan. 

 

 

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

Värmevärden bedömer miljö- och hälsopåverkan vid såväl normal som onormal 
verksamhet genom att värdera transporter, användning av insatsvaror och bränslen, 
utsläpp till mark, vatten och luft samt uppkomst av avfall. Till detta hör också störning 
av samhälle och natur genom vårt markutnyttjande.  
Som normala förhållanden räknas planerad verksamhet med kontinuerlig drift, 
laständringar samt start och stopp. Underlag för bedömning av miljöpåverkan är en 
miljöutredning. Genomgång och bedömning av miljöaspekter sker fortlöpande. 
Onormala förhållanden är det som sker oplanerat. Bedömning av onormala förhållanden 
görs som riskanalys. Vid årliga risksamråd bedöms behovet av förnyad riskanalys. 
Under året har riskanalysen uppdaterats vid ett par tillfällen. 
  



Miljörapport för Källhagsverket, Avesta 2015  2016-03-16 
Värmevärden AB 

 

18(18) 

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

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 hålla förlusterna så små 
som möjligt genom att tidigt upptäcka läckor sker färgning av vattnet med ett grönt 
färgämne (Pyranin). 
 
För att upptäcka fjärrvärmeläckage pågår också kontinuerlig bevakning av mängden 
tillfört vatten till nätet och insatser görs för att hitta läckage när misstanke om nya 
läckor uppstår. 
 

23  Slutsatser om bästa tillgängliga teknik, BAT-slutsatser 

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

24  Övrig information  

Förutom denna miljörapport för Källhagsverket, finns det en miljörapport för år 2015 
för PC Lastaren som också är en tillståndspliktig anläggning i detta fjärrvärmenät.  
 

Bilageförteckning 

Emissionsdeklaration, grunddel och bilaga 2a redovisas separat i Svenska 
Miljörapporterings-portalen (SMP).  
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