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1. Verksamhetsbeskrivning  
4 § 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. 
 

 
Panncentralen Kotorget är en produktionsanläggning för fjärrvärme till fjärrvärmenätet i 

Hudiksvalls tätort. Anläggningens främsta uppgift är att fungera som 

basproduktionsanläggning under sommarmånaderna och som spets- och reservanläggning 

under resterande tid av året. 

 

Miljöpåverkan sker genom utsläpp till luft från förbränning, transporter av bränsle, 

förbrukning av vatten, råvaror, energi samt avfall och deponering av askor/slagg. 

 

Lokalisering 

Panncentralen Kotorget ligger i tätorten Hudiksvall nära järnvägen på Östra Tullgatan vid 

Borgarparken. Närområdet består av parkliknade område med bostäder. Närmaste bostad 

ligger ca 100 meter nordost om anläggningen. 

 

Teknisk beskrivning av produktionsanläggningen 

I anläggningen finns en oljeeldad (Eo1) panna P1, 12 MW och en tallbecksolje eldad panna 

P2, 12 MW. 

 

Reningsutrustning 

Tallbeckspannan är försedd med textilt spärrfilter för stoftrening. 

 

Bränslelager, olja, m.m. 

Det finns en 100 m3 cistern för eldningsolja, invallad och försedd med överfyllnadsskydd.  

För tallbecksoljan finns en 400 m3 cistern som omgärdas av en jordvall i syfte att samla upp 

eventuellt oljeläckage. Cisternen är försedd med överfyllnads-skydd samt ett nivålarm som 

utlöses om det skulle uppstå en större lagerförändring under kort tid. I oktober besiktigades 

lättoljecisternen med godkänt resultat. 

 

Emissioner till luft 

Utsläpp till luft uppstår i form av rökgaser vid förbränning av olja och tallbeckolja. 

Huvudsakligen består utsläppen till luft av koldioxid, kväveoxider samt en mindre del stoft 

och svaveldioxid.  

 

Förändringar av verksamheten under året 

Inga förändringar av själva verksamheten vid anläggningen har skett under 2015. 

 
 

 



2. Tillstånd 
4 § 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  

2009-10-12 Länsstyrelsen i 

Gävleborg 

Tillstånd till fortsatt produktion och distribution 

av fjärrvärme. Begränsas till maximalt tillförd 

effekt på 24 MW samt produktion om maximalt 

75 GWh per tre år. 

2012-02-27 

 

Länsstyrelsen i 

Gävleborg 

Slutliga villkor avseende utsläpp till luft gällande 

kväveoxider. 

 

 

 
3. Anmälningsärenden beslutade under året  
4 § 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 har gjorts under året 

 
4. Andra gällande beslut  
 4 § 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 (2013:251) är industriutsläppsverksamheter redovisas beslut om alternativvärde, dispens 

och statusrapport enligt 4 a §. 

 

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 
4 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 

 
Namn: 

Norrhälsinge Miljökontor 

 

 

 

 

 



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

Tillståndsgiven mängd /annat mått Faktisk produktion/annan uppföljning 

Produktion om maximalt 75 GWh per tre år Produktion 2013-2015 

2013   8126 MWh 

2014   8062 MWh 

2015   6894 MWh 

Totalt 23082 MWh = 23,1 GWh 
Kommentar: 

 
7. Tillståndspliktig täkt  
4 § 7. Utövare av tillståndspliktig täkt ska lämna mer detaljerade uppgifter om faktisk produktion enligt vad som 

anges i bilaga 3 till dessa föreskrifter och redovisa dem i emissionsdelen av Svenska miljörapporteringsportalen 

(SMP). 

 
8. Anläggningar som tagit emot bygg- och rivningsavfall  
4 § 8. Anläggningar som omfattas av tillståndsplikt enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) och som 

tagit emot bygg- och rivningsavfall, ska, utöver vad som i övrigt gäller enligt dessa föreskrifter, lämna mer 

detaljerade uppgifter om mängderna av dessa avfall enligt vad sin anges i bilaga 4 till dessa föreskrifter. Uppgifterna 

ska redovisas i SMP:s emissionsdel. 

 

Kommentar: Uppgifterna ska lämnas första gången i 2015 års miljörapport som ska ges in till tillsynsmyndigheten 

senast den 31 mars 2016. 

  



9. Gällande villkor i tillstånd  
4 § 9. 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 ska 

verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet 

med vad bolaget angivit i ansökan eller i 

övrigt åtagit sig i ärendet.  

Verksamheten bedrivs i enlighet med vad 

bolaget angivit i ansökan eller i övrigt åtagit 

sig i ärendet. Villkor uppfylls. 

2. Vid stort haveri eller katastrofläge får 

produktionen vid anläggningen, efter 

medgivande från tillsynsmyndigheten, 

överskrida ovan angiven begränsning. 

Miljöprövningsdelegationen överlåter åt 

tillsynsmyndigheten att föreskriva ytterligare 

villkor om åtgärder och försiktighetsmått 

avseende en utökad produktion. 

Inga stora haverier eller katastroflägen har 

inträffat under året.  

Villkoret uppfylls. 

3. Området ska hållas otillgängligt för 

allmänheten. Bolaget medges en 

genomförandetid t.o.m. den 30 mars 2011 för 

att vidta nödvändiga åtgärder i syfte att 

begränsa tillgängligheten. 

Området har inhägnats med stängsel. 

Villkoret uppfylls. 

 

4. Buller från verksamheten inklusive 

transporter inom verksamhetsområdet får som 

riktvärde inte ge upphov till högre ekvivalent 

ljudnivå utomhus vid bostäder än: 

Vardagar            (kl.07-18)            55dB(A) 

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

Övrig tid                                        50dB(A) 

 

Om impulsljud eller hörbara tonkomponenter 

förekommer ska ljudnivå sänkas 5dB(A). Den 

momentana ljudnivån nattetid får inte 

överskrida 55dB(A) som riktvärde vid 

bostäder. 

 

När förändringar av verksamheten som 

inverkar på bullerbilden äger rum ska 

bullerbegränsande åtgärder vidtas vid berörda 

anläggningar så att den sammanlagda 

bullernivån på sikt kan nedbringas till 

Naturvårdsverkets riktlinjer för nyetablerad 

industri. 

Inga förändringar av verksamheten har skett 

under året.  

Villkoret uppfylls. 

5. Skorstenens höjd får inte underskrida 32m. Skorstenen är 34,5m. Villkoret uppfylls. 

6. Utsläpp till luft av stoft får som riktvärde 

inte överstiga 0,5 g per kg tallbecksolja. 

Vid senaste besiktning 2013-03-06 var 

stoftutsläppet 0,17 g/kg tallbecksolja. Villkor 

uppfylls. 

7. Svavelhalten i den eldningsolja som 

utnyttjas vid anläggningen får inte överskrida 

0,1 viktprocent. 

Eldningsolja 1 innehåller enligt produktblad 

högst 0,05 vikt % svavel. Villkor uppfylls. 



8. Verksamheten ska bedrivas så att lukt inte 

ger upphov till olägenhet i omgivningen. 

Skulle olägenhet trots allt uppstå ska åtgärder 

omedelbart vidtas för att avhjälpa problemen. 

Inga klagomål på lukt har inkommit under 

året, villkoret uppfylls. 

9. Förvaring av kemiska produkter och farligt 

avfall ska ske på tät yta som är beständig mot 

det som ska lagras och så att det skyddas mot 

nederbörd. Behållare ska vara märkta, 

ändamålsenliga, säkra och skyddade mot 

påkörning. Förvaringsytor ska vara försedda 

med sekundärt skydd så att spill, läckage eller 

liknande hålls kvar och kan omhändertas. 

Tallbecksoljan undantas från kravet på tät yta. 

Ytan ska dock vara av sådan beskaffenhet att 

eventuellt spill kan samlas upp och 

omhändertas. 

Cistern för EO1 är invallad och försedd med 

överfyllnadsskydd. Cisternen för tallbecksolja 

har försetts 2013 med en hög jordvall, runt 

cisternen. Invallningen rymmer hela tankens 

volym. Tallbecks oljecisternen har även 

försetts med ett larm för att upptäcka snabba 

nivåförändringar och på så sätt kommer ett 

läckage upptäckas snabbt. Inget farligt avfall 

lagras på anläggningen. Villkor uppfylls. 

10. Hantering av avfall, farligt avfall och 

kemiska produkter ska ske så att utsläpp till 

luft eller vatten motverkas. Vid risk för spill 

eller läckage ska hantering ske på tät yta så att 

spridning till mark eller vatten förhindras. 

Spill ska omgående tas omhand. 

Eventuellt avfall hanteras enligt 

försiktighetsmåttet. Golvbrunnar i närheten av 

oljehantering har tättslutande lock. Villkor 

uppfylls. 

 

11. Utformningen av mätmetod, mätfrekvens 

eller utvärderingsmetod ska regleras i ett 

kontrollprogram. Programmet ska följas och 

vid behov revideras. Det överlåts åt 

tillsynsmyndighet att, om det behövs, besluta 

angående kontroll av utsläppsvillkor med 

angivande av mätmetod, mätfrekvens och 

utvärderingsmetod avseende 

kontrollprogrammet. 

Kontrollprogram finns för anläggningen. 

Villkor uppfylls. 

 

12. Utsläpp till luft av kväveoxider räknat 

som kvävedioxid(NO2) från eldning av 

eldningsolja och tallbecksolja får som 

begränsningsvärde inte överstiga 120 mg/MJ 

tillfört bränsle vid kontrollmätning. 

Vid senaste besiktning 2013-03-06 var 

kvävedioxidutsläppet 60,9 mg NO2/MJ för 

Tallbeckspannan. Villkor uppfylls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m. 
4 § 10. 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. Där så är möjligt ska 

värden till följd av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel. 

 

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 punkt 11-12 och kan gälla t.ex. utsläpp, energi 

och råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen.  

 

Emissionsmätning utfördes 2013. Nästa emissionsmätning enligt egenkontrollprogrammet 

sker 2016. 

 

 
Utsläpp till luft 
 

Parameter Enhet Utsläppspunkter Utsläpp mängd 
till luft 

   

Delflöde Totalt 
Stoft kg/år P1   3    

Stoft kg/år P2  126    

Stoft totalt kg/år  P1+P2 129    

NOx kg/år P1  121    

NOx kg/år P2  1747    

NOx totalt kg/år  P1+P2 1868    

S kg/år P1  15    

S kg/år P2  1348    

S totalt kg/år  P1+P2 1363    

CO2 fossilt ton P1  90,2    

 
P1   Oljepanna 
P2   Tallbeckspanna 

 

 

Tillförd mängd bränsle för energiproduktion 

Bränsleförbrukning (År) 2013 2014 2015 

Tallbecksolja [ton] 923,5 880 751,3 

EO1 [m
3
] 27,8 65,1 33,9 

 

Drifttiden under sommaren har varit kortare varför förbrukningen av tallbecksoljan har gått 

ner. Dessutom har anläggningen inte behövts för spets eller reserv i någon större omfattning. 

 

 
11 Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14 och SNFS1994:2 
4 § 11. En kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av 

Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14 och SNFS 1994:2. Där så är möjligt ska uppgifter redovisas i SMP:s 

emissionsdel. 
 

 Aktuell Ej aktuell 

Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av 

avloppsvatten från tätbebyggelse, SNFS 1990:14 
 X 

Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, SNFS 1994:2  X 
Kommentarer av efterlevnaden av aktuella föreskrifter: 

 
 



12. Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2002:26 och NFS 2002:28 samt förordningarna 
2013:252, 2013:253 och 2013:254 
4 § 12. En kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av 

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2002:26 och NFS 2002:28 samt förordningen (2013:252) om stora 

förbränningsanläggningar, förordningen (2013:253) om förbränning av avfall och förordningen (2013:254) om 

användning av organiska lösningsmedel.  
 

 Aktuell Ej aktuell 

Utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar 

med installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer, NFS 2002:26. 
 X 

Avfallsförbränning, NFS 2002:28.  X 
Förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar.  X 
Förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.  X 
Förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel.  X 
Kommentarer av efterlevnaden av aktuella föreskrifter: 

 
 

 
13. Förordningen 2013:252  
 4 § 13. För förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar 

ska anges värden för parametrarna i bilaga 2 del II till dessa föreskrifter. Där så är möjligt ska uppgifterna redovisas i 

SMP:s emissionsdel. 

 

Kommentar: Uppgifterna ska lämnas första gången i 2016 års miljörapport som  ska ges in till tillsynsmyndigheten 

senast den 31 mars 2017. 
 

 
14. Förordningen 2013:253  
 4 § 14. För förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall ska anges 

värden för parametrarna i bilaga 2 a till dessa föreskrifter. Där så är möjligt ska uppgifterna redovisas i SMP:s 

emissionsdel. 

 

Kommentar: För närvarande är det inte möjligt att lämna dessa uppgifter i SMP:s emissionsdel. Uppgifterna lämnas 

tills vidare i en separat textmall som finns i SMP. 

 
 

15. Förordningen 2013:252 Resultat från årlig kontroll av automatiska mätsystem. 
 4 § 15. 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 tillämplig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner 
4 § 16. 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 

 

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 säkerhet och tillgänglighet. Under våren 

2014 introducerades 5S arbetet på samtliga anläggningar inom 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 

arbetesuppgifter. Därför har det på anläggningarna införts tavlor för ”daglig styrning” och 

”flipboards” för återkommande arbetsuppgifter. 

 

 
 17. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, 
olyckor mm  
4 § 17. 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. 
 

 
Tallbecksläckage uppstod i augusti pga en trasig oljeslang vid påfyllning av tallbeckstanken 

värvid ca 50 liter olja rann ut på asfalten. Inga avlopp blev förorenade. Oljan täcktes med 

sågspån och omhändertogs senare. 

 

 
18. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 
förbrukning av råvaror och energi 
4 § 18. 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: 

 

Värmevärden har genomfört effektiviseringsstudier på anläggningarna i verksamheten. 

Studierna kartlägger verksamheterna, i syfte att hitta energieffektiviseringar.  

I samband med kartläggningen har inge större energieffektiviseringar kunnat hittas vid 

anläggningen. 

 

 

 

 

 

 

 



 19. Ersättning av kemiska produkter mm  
4 § 19. 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. 
 

 

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.  
 

 

 

 

 

 

 
20. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 
4 § 20. 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: 

 

Verksamhetens avfallshantering är i enlighet med miljöledningssystemet centraliserad till 

KVV Djuped och redovisas i miljörapporten för denna anläggning.  

Mängden aska från Kotorget under året: 2,76 ton. 
 

 

 

21. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för 
miljön eller människors hälsa 
4 § 21. 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 

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. Onormala förhållanden är det som sker oplanerat. 

Bedömning av onormala förhållanden görs som riskanalys. Vid årliga risksamråd bedöms 

behovet av nya riskanalyser. 

 

Förnyad riskanalys genomfördes 2012 med avseende på risk för Tallbecksolje läckage. Risker 

identifierades och dessa riskkällor åtgärdades under 2013. Åtgärderna bestod bl.a. i en 

förstärkt invallning runt cisternen, samt en förbättrad larmfunktion om läckage skulle uppstå.   
 

 



22. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som 
verksamheten tillverkar 
4 § 22 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. 
 

 

Åtgärder: 

 

Verksamhetens produkt är värme som transporteras i form av varmt vatten. Normalt 

förekommer ett visst läckage av fjärrvärmevatten. Vattnet är avhärdat eller vanligt 

dricksvatten och utgör i sig inte någon miljöfara. För att hålla förlusterna så små som möjligt 

sker färgning av vattnet med ett grönt färgämne vilket underlättar läcksökning. 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. 

 
  



4 a § Industriutsläppsverksamheter  
4 a § För verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250) är 

industriutsläppsverksamheter gäller, utöver vad som anges i 4 §, att textdelen ska innehålla följande (ord och uttryck i 

denna paragraf har samma betydelse som industriutsläppsförordningen): 

 

OBS! På länsstyrelsens informationswebb om SMP finns en mall som kan användas som komplement för ifyllande av 

b) BAT-slutsatser (http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/smp) 
Om alternativvärd eller dispens från begränsningsvärde har beviljats, ska uppgift om beslutets innehåll redovisas. 

Beslutets innehåll: 

 

 

Om statusrapport har getts in ska dessutom 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 nedan kan lämpligen den mall för redogörelse av BAT-slutsatser som finns på 

SMP:s hemsida användas, vilken sedan bifogas som en 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 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 

  

  

  

 

Bilageförteckning  
Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten.   

 

file://///projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/DavWWWRoot/smp/Administration/samarbetsyta/Delade%20dokument/Manualer,%20rutiner%20och%20mallar/Mallar%20för%20rapportering/Mall%20redogörelse%20BAT-slutsats.xlsx
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