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Textdel – 2015 års miljörapport  
 

 
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. 
 

Sannaverket är huvudproduktionsanläggning för Värmevärdens verksamhet i Kristinehamn.  

Anläggningen producerar hetvatten till Kristinehamns Energi AB, som i sin tur distribuerar 

fjärrvärme i Kristinehamns tätort.  

Söder om Sannaverket ligger bostadsområdet Presterud och Presterrudsskolan. En 

genomfartsled och en järnväg skiljer industriområdet från bostadsområdet. Avståndet till 

skolan och bostadsområdet är ca 150 respektive 250m. 

300m nordost om Sannaverket ligger Sannabadet. 

Under 1994 uppfördes en biobränsleeldad panna på 8MW bestående av en förugn med 

vattenkyld rörlig rost, avgaspanna, rökgasreningsutrustning och 

rökgaskondenseringsutrustning. 

Bränslet förvaras inomhus i en bränsleficka med volymen ca 1000 m3.  

 

Under 1998 installerades ytterligare en biobränsleeldad panna med en effekt av 15 MW och 

med samma principiella utförande som den ursprungliga. Huvudbeståndsdelarna utgörs av en  

kyld ugn med fjärrvärmeekonomiser och , rökgaskondenseringsutrustning samt stoftavskiljare 

bestående av elektrofilter. 

Bränslet förvaras inomhus i en bränsleficka med volymen 3 000 m3 

 

Bränsle förvaras och bereds även utomhus på gården.  

 

För reduktion av utsläppen till luft är L1 försedd med cykloner samt 

rökgaskondenseringsutrustning, medan L2 är utrustad med elektrofilter och 

rökgaskondenseringsutrustning. De renade kondensaten från båda pannorna avleds till Varnan 

via kommunens dagvattennät. 

För kontroll av utsläppen till luft sker kontinuerlig mätning av rökgastemperatur och 

syrgashalt. Mätpunkterna är placerade i rökgaskanalen omedelbart efter pannan men innan 

stoftavskiljaren. Dessutom sker bestämning av halten koldioxid och kväveoxid i rökgasen. 

Denna analys sker i sekvens med ett för de båda biobränsleeldade pannorna gemensamt 

instrument. För temperaturmätning används Pt 100 givare, för syrgasmätning ett instrument 

med ZrO-cell (zirkoniumoxid).  

 
 

 

 

 



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  

1994-02-18 Länsstyrelsen i 

Värmlands län 

Enligt Miljöskyddslagen 1969:37 

1997-08-19 Länsstyrelsen i 

Värmlands län 

Enligt Miljöskyddslagen 1969:37 

1998-11-11 Länsstyrelsen i 

Värmlands län 

Enligt Miljöskyddslagen 1969:37 

2001-05-29 Länsstyrelsen i 

Värmlands län 

Miljöbalken 

 

 

 
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 

Ingivna 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  

2002-08-30 Kommunen Lagring av biobränsle 

   

   

 

5. Tillsynsmyndighet 
4 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 

 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Kristinehamn 
 



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 

8+22MW Biobränsle pannor 
5,8MW Oljepanna 
4MW elpanna 
 
L1 Trädbränsle    8MW 
L2 Trädbränsle    15MW 
OP Sanna Eldningsolja    4,5MW 
EL panna Eldningsolja    4MW 
 

 

145GWh årlig produktion Sannaverket 105 522MWh producerat under 2015 

  

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 

Beslut 1994-02-18 

  

1.Om inte annat följer av nedan angivna villkor 
skall verksamheten, inklusive åtgärder för 
att begränsa vatten- och luftföroreningar samt 
andra störningar för omgivningen, 
bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med 
vad sökanden i ansökningshandlingar 
och i övrigt i ärendet angett eller åtagit sig. Mindre 
ändring av verksamheten får dock 
företas efter beslut av tillsynsmyndigheten om 
ändringen inte medför ökad störning för 
omgivningen. 

Villkoret innehålls 

2. Fastbränslepannan får endast eldas med rena 
skogs- eller trädbränslen eller med andra 
rena fasta biobränslen. Så kallat utsorterat trä- 
eller pappersavfall eller annat avfall får 
inte förbrännas i anläggningen. 

Endast bark och stamvedsflis har eldats i P1. 
Villkoret innehålls 

3. Den oljeeldade pannan får inte eldas med 
eldningsoljor som har en svavelhalt större än 
0,1 vikt-%. 

Är avställd. 
Villkoret innehålls 

4. Stoftutsläppet från den fastbränsleeldade 
pannan får som riktvärde inte överskrida 100 
mg/m3 norm torr gas vid 13 % CO2. 

Vid kontrollmätningar den 11/3 2015 var den 
uppmätta stofthalten 
70 mg/m3 ntg vid 13 % CO2. Villkoret innehålls 

5. Stoftutsläppet från oljepannan får som riktvärde 
inte överskrida 25 mg/m3 
norm torr 
gas vid 3 % O2. 

Pannan är avställd. Villkor ej kontrollerat. 

6. Utsläppen till luft av kväveoxider från 
fastbränsle- och oljepannan, räknat som 
kvävedioxid, får som riktvärde uppgå till högst 100 
mg/MJ tillfört bränsle. 

Vid kontrollmätningar den 11/3 2015 var den 
uppmätta NOx halten 
66 mg/MJ. Villkoret för fastbränslepanna 1 
innehålls. Villkoret för oljepannan är 
ej kontrollerat. 

7. Mätning av syre- eller koldioxidhalt, koloxidhalt 
och temperatur i rökgaserna från 
fastbränslepannan skall ske med kontinuerligt 
registrerande mätinstrument. 

Bolaget mäter O2, CO, NO och rökgastemperatur 
efter panna 1. 
Villkoret uppfylls. 

8. Mätning av syre- eller koldioxidhalt och 
temperatur i rökgaserna från oljepannan skall 
ske med kontinuerligt registrerande instrument. 

Pannan är avställd. Villkor ej kontrollerat. 

9. Buller från verksamheten skall vid närmsta 
bostad som riktvärde ej överskrida 
Statensnaturvårdsverks riktvärden vid 
nyetablering av industri för externt 
industribuller enligt följande: 
Dag, kl 07-18 50 dB(A) 
Kväll, kl 18-22 45 dB(A) 
Natt, kl 22-07 40 dB(A) 
Om hörbara toner eller impulsljud förekommer 
skall de angivna värdena sänkas med 5 
dB (A)-enheter. Nattetid får momentanvärden 
uppgå till max 55 dB(A). 

Bullervillkoren har inte kontrollerats vid 
besiktningen. Tidigare utförda mätningar har inte 
påvisat några överskridande av bullervillkor. 
Någon förändring i verksamheten som kan anses 
ha någon större påverkan på 
bullernivån har inte genomförts på anläggningen 
under 2014. Det har inte 
inkommit några klagomål som avser buller varken 
till tillsynsmyndigheten eller 
till bolaget. Villkor bedöms innehållas. 



10. Förbränning av fasta biobränslen får ske så 
länge deponering av aska, slagg och 
avskilt stoft sker på av tillsynsmyndigheten 
godkänd plats. 

Delar av 2015 har kommunen tagit hand om all 
aska och använt det som byggmaterial för 
anläggning av fotbollsplaner. Villkoret innehålls 
Aska körs till Karlskoga energi & miljö sedan juni 
2015 

11. Aska, slagg avskilt stoft och bränsle skall 
hanteras på ett sådant sätt att damning 
undvikes och att risken för brand minimeras. Detta 
gäller även vid transporter av 
aska, slagg och avskilt stoft till 
deponeringsplatsen. 

All aska är våt när den matas ut vilket minimerar 
damning. Det 
har under 2014 inte inkommit några klagomål till 
bolaget som avser damning. 
Bolaget försöker minimera brandrisken genom 
snabb bränsleomsättning samt brandlarm i 
askutmatningsrum. Villkoret uppfylls. 

12. För att förebygga skador på mark, 
grundvatten, vattendrag eller avloppsreningsverk 
skall anläggningens avlopps- och 
dagvattensystem, invallningen runt oljecisterner, 
fastbränslelager samt asklager utformas och 
förebyggande rutiner upprättas så att 
risken för att olja, kemikalier eller andra 
föroreningar läcker ut blir liten. 

Bolaget förvarar flytande farligt avfall inom 
invallning i en s.k. 
”Miljöbod”. Oljeavskiljare med nivåmätare och 
larm är installerad på 
Sannaverket. Samtliga golvbrunnar i pannhall 1 
och 2 leds via oljeavskiljaren och ett sandfilter 
innan det leds ut till recipient. En oljeavskiljare 
finns även i 
verkstadsutrymmet, larm finns installerat, dock 
endast ”internt” larm. Villkoret uppfylls  

13. Ett förslag till kontrollprogram skall vara 
inlämnat till tillsynsmyndigheten 1 månad 
innan anläggningen tas i drift. 

Villkoret uppfylls 

Beslut 1998-11-11 

14. Utgående kondensatvatten och förorenat 
vatten från sotning eller annan rengöring 
från anläggningen får som riktvärde innehålla 
högst 10 mg suspenderad substans/liter. 
pH-värdet skall som riktvärde ligga mellan 6,5 och 
10,0. 

Bolaget tar kondensatprov 2 gånger per månad 
för analys av suspenderad substans, kadmium 
och pH. Bolaget tar även ett kondensatprov enligt 
eget kontrollprogram för analys av CODCr 
(kemisk syreförbrukning), BOD7 (biokemisk 
syreförbrukning), Hg, Pb, Cd, Zn och krom. Efter 
att bolaget återställt kondenseringen efter panna 1 
till ursprungsskick samt förbättrat förbränningen 
har halten suspenderat material varit godkänd vid 
alla uttagna prover förutom vid två tillfällen. Vid 
besiktningstillfället uttogs prov på kondensat efter 
panna 1 där den suspenderade substansen 
bestämdes till <4 mg/l med ett pH på 7,1. 
Villkoret uppfylls  

Beslut 1997-08-19 

  

1. Om inte annat följer av nedan angivna särskilda 
villkor skall verksamheten, inklusive 
åtgärder för att begränsa vatten- och 
luftföroreningar samt andra störningar för 
omgivningen, bedrivas i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad sökanden i 
ansökningshandlingar och i ärendet i övrigt angett 
eller åtagit sig. Mindre ändring av 
verksamheten får dock göras efter att 
tillsynsmyndigheten godkänt detta om 
ändringen inte bedöms medför någon ökad 
förorening eller störning för omgivningen. 

Villkoret uppfyllt 

2. Fastbränslepannan får endast eldas med rena 
skogs- eller trädbränslen 

Bolaget eldar panna 2 med bark, stamvedsflis, 
grot och (grenar & stubbar). Villkoret uppfyllt 

3. Kondensat som erhålles vid 
rökgaskondensering får efter rening släppas till 
dagvattnet. 

Renat kondensat leds via kommunens 
dagvattennät till Varnan. Villkoret uppfyllt 



4. Buller från verksamheten ska begränsas så att 
den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid 
bostäderna i kvarteret Björnen och Tigern inte 
överskrider följande riktvärden: 
Dagtid, vardag (kl 07-18) 50 dB(A) 
Dagtid, sön- och helgdag (kl 07-18) 45 dB(A) 
Kvällstid (kl 18-22) 45 dB(A) 
Nattetid (kl 22-07) 40 dB(A) 
Om hörbara toner eller impulsartat ljud 
förekommer skall de angivna värdena sänkas 
med 5 dB(A)-enheter. Nattetid får 
momentanvärden uppgå till max 55 dB(A). 

Inga bullermätningar har utförts vid besiktningen. 
Några 
klagomål angående buller har inte inkommit 
varken till bolaget eller till 
tillsynsmyndigheten. Villkoret uppfylls 

5. Stoftutsläppen från fastbränslepannan får som 
riktvärde inte överskrida 35 mg/Nm3 
torr gas omräknat till ett luftöverskott motsvarande 
13 % CO2. 

Vid kontrollmätningar efter panna 2 den 10/3 2015 
var den uppmätta stofthalten 0,5 mg/m3 ntg vid 13 
% CO2. Villkoret uppfylls 

6. Utsläppen till luft av kväveoxider, räknat som 
kvävedioxid, får som riktvärde uppgå 
till högst 100 mg/MJ tillfört bränsle. 

Vid kontrollmätningar efter panna 2 den 10/3 2015 
var den uppmätta NOx halten 71 mg/MJ. Villkoret 
uppfylls 

7. Mätning av syre- eller koldioxidhalt, koloxidhalt 
och temperatur i rökgaserna från 
fastbränslepannan skall ske med kontinuerligt 
registrerande instrument. 

Bolaget mäter O2, CO, NO och rökgastemperatur 
efter panna 2. Villkoret uppfylls 

8. Utsläppen av koloxid från fastbränslepannan får 
som dygnsmedelvärde och riktvärde 
inte överstiga 180 mg/MJ tillförd energi. Utsläppen 
av koloxid får som 
timmedelvärde inte överstiga 350 mg/MJ tillförd 
energi- riktvärde. 

Vid kontrollmätningar efter panna 2 den 10/3 2015 
var den uppmätta CO halten 117 mg/MJ. Dock är 
det bolagets kontinuerliga mätning som ligger till 
grund för kontroll av villkorsefterlevnad. Villkoret 
uppfylls 

9. Kondensatsvatten och förorenat vatten från 
sotning eller annan rengöring får som 
riktvärde innehålla högst 10 mg suspenderad 
substans/l och pH-värdet ska som 
riktvärde ligga mellan 6,5 och 10. Detta villkor 
gäller för allt kondensat – och 
rengöringsvatten från anläggningen. För kadmium 
i utgående kondensat gäller som 
riktvärde att halten inte får överstiga 3 μg Cd per 
liter. Samma villkor gäller för annat 
förorenat vatten som härrör från panna 2 såsom 
vatten från sotning eller annan 
rengöring. Den totala mängden kadmium får som 
gränsvärde högst uppgå till 0,05 
kg/år. 

Bolaget utför egen provtagning 2 gånger/månad. 
Susp. och pH ligger oftast väldigt bra i förhållande 
till villkoret. Kadmiumvillkoret har under 
2014 innehållit både gräns- och riktvärdet. Vid 
besiktningstillfället uttogs prov 
på kondensat efter panna 2 där den 
suspenderade substansen bestämdes till <4,0 
mg/l med ett pH på 6,7. Kadmium i utgående 
kondensat uppmättes till 0,124 μg/l. Villkoret 
uppfylls 

10. Fastbränsle- och asklagren ska utformas i 
samråd med tillsynsmyndigheten så att 
risken för förorening för omgivningen minimeras. 

Asklagret bedöms inte vara något problem. 
Bolaget håller på att utreda om bränslestackarna 
kan utgöra någon fara för omgivningen. Under 
2014 har klagomål om nedskräpning av en 
fotbollsplan inkommit. Enligt bolaget 
är man mycket medvetna om risken för brand i 
bränslehögarna, då framförallt äldre grot, minsta 
tendens till att värmeutveckling i stackarna körs 
bränslet in i tippfickorna. Villkoret uppfylls 

11 Aska, slagg, avskilt stoft och bränsle skall 
hanteras på sådant sätt att damning undviks och 
att risken för brand minimeras. Detta gäller även 
vid transporter av aska, slagg och avskiljt stoft till 
deponeringsplatsen. 

Bolaget har inte noterat några klagomål gällande 
damning. Villkoret uppfylls 



12. Farligt avfall och kemikalier ska förvaras under 
tak i låst utrymme utan avlopp. 

Bolaget förvarar sina färska kemikalier inomhus i 
ett kemikalierum utan golvbrunnar. Bolagets 
farliga avfall förvaras i ”miljöbod” ute på 
gårdsplanen som tillhandahållits av SITA AB. 
Villkoret uppfylls 

13. Avfall ska omhändertas på sätt som 
tillsynsmyndigheten godkänner. 

Det uppstår relativt små mängder farligt avfall på 
anläggningen. Det farliga avfallet hämtas av 
godkänd transportör, SITA AB. 
Transportdokumenten sparas. Transportdokument 
från firman som tömmer oljeavskiljarna är oklara 
var gäller mängder och vart transporter sker. 
Villkor 
bedöms delvis innehållas. 

14. Ett förslag till kontrollprogram ska vara 
inlämnat till tillsynsmyndigheten senast 3 
månader efter att anläggningen tagits i drift. I 
kontrollprogrammet ska även ingå 
förslag till provning av recipient. 

Ett kontrollprogram finns. Bolaget bör dock ange 
provtagningsfrekvens av recipient i 
kontrollprogrammet. Villkor bedöms delvis 
innehållas. 

15- Innan mark- och grundläggningsarbetena 
påbörjas ska bolaget utföra en 
markundersökning för att säkerställa att arbetena 
inte medför en ökad spridning av 
föroreningar. Markundersökningen ska göras i 
samråd med tillsynsmyndigheten. 

Detta villkor har inte varit aktuellt att kontrollera 
vid besiktningen. 

16. Om verksamheten upphör ska området 
efterbehandlas. En plan för avveckling och 
efterbehandling av området ska i god tid innan 
verksamheten upphör lämnas till 
tillsynsmyndigheten för godkännande. 

Detta villkor har inte varit aktuellt att kontrollera 
vid besiktningen. 

Lagring av biobränsle 
BESLUT 2002-08-30 

1. Verksamheten bedrivs i enlighet med anmälan. Villkoret uppfyllt 

2. Bevattning av flisen får inte ske Villkoret uppfyllt 

3. Eventuellt lakvatten skall renas innan det 
släpps till recipient. Förslag på rening skall 
godkännas av Mbn. 

I dagsläget finns ingen rening av lakvatten. 
Bolaget har för 
tillsynsmyndigheten hänvisat till Värmeforsks 
rapport ”Kolväteutsläpp vid lagring av 
biobränsle” och kommenterat att lakvatten och 
utsläpp ej bör uppkomma i betydande 
mängder. Bolaget bör undersöka närmare 
huruvida de lokala förhållandena är 
jämfört mot de i Värmeforsks rapport. 

4. Om luktolägenheter uppstår skall åtgärder 
vidtas för att begränsa olägenheterna. Detta 
kan även innebära utredning om ny lokalisering. 

Inga klagomål på lukt har inkommit till bolaget. 

 
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.  

 

 

 

 

Datum Utförare Uppdrag 

2015-03-10/11 ENA Miljökonsult Jämförande mätning 



 

2015-03-11 ENA Miljökonsult Periodisk besiktning 

2015-03-10/11 ENA Miljökonsult Emissionsmätning 

   

   

På uppdrag av Värmevärden AB har ENA Miljökonsult AB utfört extern kontroll av 

befintligt gasanalyssystem efter panna 1 och 2 vid bolagets anläggning i Kristinehamn. 

Kontrollen utfördes den 10-11/3 -2015. 

 

På uppdrag av Värmevärden AB har ENA Miljökonsult AB utfört periodisk 

besiktning den 11/3 2015 vid bolagets anläggningar i Kristinehamn. 

 

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

panna 1 & 2 vid bolagets anläggning i Kristinehamn. Mätningen utfördes den 10-11/3 - 

2015. 

Mätningarna visar att samtliga kontrollerade villkor för panna 1 & 2 innehålls, se tabell 6-1 

samt bilaga V. 

 

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

OP1-2 vid bolagets anläggning i Stenstaliden. Mätningen utfördes den 11/3 -2015. 

Mätningarna visar att villkoret för stoft och NOx innehålls, se tabell 5-1 samt bilaga V. 

Kontroll av sottal har inte utförts vid denna mätning. 

 

 

 

Nedan är för 2015 
 

Linje 1   

  Prov uttaget 
datum 

PH-värde vid 
provtagnig >6,5 
och <10 

Resultat från prov 
<10mg/l för 
godkänt 

Kommentar av resultat 

2015 

Januari prov 1 14-jan 7,2 8,7   

Februari prov 1 18-feb 6,5 <2   

Mars prov 1 13-mar 7,3 2,8 Kväve: 23        Fosfor:   0,44 

April prov 1 revision revision revision   

Maj prov 1 revision revision revision   

Juni prov 1 11-jun 6,9 <2 Kväve: 5,3        Fosfor:   0,26 

Juli prov 1 08-jul 7,2 3,5 Kväve: 6,2        Fosfor:   0,33 

Augusti prov 1 12-aug 6,8 2,3 Kväve:  13           Fosfor: 0,28   

September prov 1 22-sep 7,3 <2 Kväve:  49           Fosfor: 0,42   

Oktober prov 1 revision revision revision   

November prov 1 revision revision revision   

December prov 1 17-dec 7,3 <2 Kväve:  28           Fosfor: 0,16   

 



 
 

Kadmium underlag #309158 

2015 linje 2         

  Flöde   
           

Kadmium   

  
 
m^3/månad   mikrog/l g/månad 

jan 2751   0,99 2,72 

feb 2521   0,56 1,41 

mar 2654   0,24 0,64 

apr 2547   0,16 0,41 

maj 1892   0,36 0,68 

juni 0   0,00 0,00 

juli 0   0,00 0,00 

aug 0   0,00 0,00 

sept 0   0,30 0,00 

okt 1555   1,40 2,18 

nov 1601   0,12 0,19 

dec 1275   0,36 0,46 

medel 2 129,1 
 

0,55 1,14 

median 1578 
 

0,30 0,10 

totalt/år 16796   -------------- 8,69 

 

 
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: 

 
 

 

Kadmium 

µg/liter 

vatten Kommentar av resultat

2015

< 3µg/lit 

för 

godkänt mg/l

Januari 14-jan 7,9 4 0,99

Februari 18-feb 7,5 <4 0,56

Mars 13-mar 10,2 2 0,24 Kväve:   16      Fosfor:   <0,1

April 27-apr 6,5 <2 0,16 Kväve:   25      Fosfor:   <0,1

Maj 27-maj 6,4 <2 0,36 Kväve:   12      Fosfor:   <0,1

Juni revision revision revision revision

Juli revision revision revision revision

Augusti revision revision revision revision

September revision revision revision revision

Oktober 23-okt 5,3 5,5 1,4 Kväve:   7,7      Fosfor:   0,24

November 10-nov 5,1 6,3 0,12 Kväve:   17      Fosfor:  <0,1

December 17-dec 6,2 <2 0,36 Kväve:   22      Fosfor:  <0,1

Linje 2

Prov uttaget 

datum

PH-värde 

vid 

provtagn

ig >6,5 

och <10

Resultat 

från prov 

<10mg/l 

för 

godkänt



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. 
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. 
 



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. 
 

 

Åtgärder: 

Driftstörningar och avvikelser från normaldrift samt eventuella klagomål från allmänheten 

journalföres rutinmässigt i verksamhetens avvikelserapporteringssystem. 

 

Under året har 10st överträdelser på CO rapporterats till tillsynsmyndighet 

1st oljeläckage vid cisternhaveri 

I övrigt har inget 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 
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 för att minska råvaruförbrukningen 
Arbetat med de ingående parametrarna för att ta till vara på den energi som finns i rökgaserna från 
biopannorna 

 
 

 
 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. 
 



 

Mycket ringa användning av kemiska produkter i verksamheten. 
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. 
 

Avfall och restprodukter från verksamheten vid Sannaverket uppkommer främst i form av 
förbränningsrester från förbränning. Under år 2015 var askmängden från förbränningen 1197 ton. 
Övrigt avfall hanteras av Sita. 
 

 
 
 

 

 
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. 

 
 
 

 
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. 
 

 
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.  

 
 
 

  



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. 

Ej tillämplig 

 

 

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. 

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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