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1 Verksamhetsbeskrivning 

1.1  Verksamhetens inriktning och lokalisering 

Hällefors Värme AB:s verksamhet är inriktad på produktion och distribution av 

fjärrvärme inom Hällefors och Grythyttans tätorter inom Hällefors kommun. 

Miljöpåverkan sker i huvudsak genom utsläpp till luft från förbränning och genom 

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

 

1.1.1 Lokalisering 

Produktionen i Hällefors är uppdelad på fem pannor fördelade på tre panncentraler. Som 

bränsle används trädbränsle, eldningsolja 1, gasol. En av pannorna är en avgaspanna för 

värmeåtervinning. 

Den nya biobränslepannan (P5) eldas i huvudsak med flis, men det går också bra att elda 

med spån, bark och grovt skogsavfall. Vid fastbränslepannan, som är belägen i norra 

delen av nätet, finns en ny oljepanna (P4) på 10 MW. 

Inne på OVAKO Steels fabriksområde finns en gasoleldad panna (P11) på 6 MW samt en 

oljepanna (P10) på 5,5 MW.  

Nätet inom Hällefors omfattar drygt 13 700 m kulvert med ca 180 anslutningspunkter. 

Anläggningen i Grythyttan består av en fastbränslepanna 1MW (P8) samt två oljepannor 

på 2 MW (P9) respektive 1,5MW (P7). Till anläggningen hör en oljecistern på 60m3. 

Fastbränslepannan är försedd med en cyklon för avgasrening. 

1.1.2  Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar 

Huvudanläggningen i Hällefors består av en fastbränslepanna (P5) på 8 MW med 

rökgaskondensering 2MW, samt en oljepanna (P4) på 10 MW. Fastbränslepannan är 

försedd med en cyklon för avgasrening samt elfilter med saltspärr efter 

rökgaskondenseringen. Dessutom finns 3 stycken pannor som är placerade inom Ovakos 

industriområde. I hus 519 finns en avgaspanna på 2MW samt i hus 514 finns en 

gasolpanna (P11) på 6MW samt en oljepanna (P10) på 4MW. 

 

I Grythyttan finns en fastbränslepanna på 1MW (P8)och två oljepannor på 2 MW (P9) 

och 1,5MW (P7).  
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Pannor 

 
Panna Bränsle Effekt [MW] 
P4 Eldningsolja 10  
P5 Trädbränsle 8 
P7 Olja 1,5 
P8 Trädbränsle 1 
P9 Olja 2 
P10 Eldningsolja 4 
P11 Gasol 6 

 

Reningsutrustning 

Fastbränslepannan (P4) är försedd med en cyklon för avgasrening samt elfilter med 

saltspärr, övriga pannor saknar reningsutrustning. 

Bränslelager 

Till anläggningarna finns tre stycken oljecisterner. Till läggningen i Hällefors vid sågen 

hör en cistern med volymen 100m3, dessutom finns en cisterner på 50m3 en i Hällefors 

vid Ovako samt en cistern på 60 m3 i Grythyttan. Cisternerna finns i direkt anslutning till 

anläggningarna.   

Trädbränslet i Hällefors lagras ute på den asfalterade och inhägnade gården.  

 

1.2  Förändringar av verksamheten under året 

Inga förändringar av själva verksamheten vid anläggningen har skett under år 2012. 

2   Verksamhetens miljöpåverkan  

Anläggningens huvudsakliga miljöpåverkan består av utsläpp till luft och vatten 

förbrukning av råvaror och transporter till och från anläggningen. Utsläpp till luft utgörs 

av avgaser från förbränningen, utsläpp till vatten utgörs av kondensat från 

rökgaskondenseringen. 

2.1 Utsläpp till luft 

Utsläpp till luft uppstår i form av rökgaser vid förbränning av biobränsle och 

eldningsolja. Huvudsakligen består utsläppen till luft av koldioxid, kolmonoxid, 

kväveoxider samt stoft och svaveldioxid.  

 

För att beräkna de totala utsläppen till luft från Hällefors Värme AB under året används 

uppgifter från bränsleleverantörens produktinformation samt uppgift från CO2 

rapporteringen. Resultatet presenteras i tabellen nedan. 
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Utsläpp till luft från Hällefors Värme AB 2012 
Parameter Enhet Utsläpp mängd 

till luft 
Kommentar 

2012  

NOx ton 12,05 Från produktionsrapporten 

SOx kg 130 Beräknat 

CO2 fossilt ton 534 Från CO2 rapport 

 

2.2 Utsläpp till vatten  

Utsläpp till vatten från värmeverket består av kondensatvatten från 

rökgaskondenseringen. 

 

 

Analysresultat på kondensatvatten från Hälleforsverket 2012 
Parameter 

 
Villkor Uppmätt 

värde 
Enhet Kommentar 

Suspenderad 
substans 

10 6,5* mg/l Villkor efterlevs 

pH 6,5-9,0 7,7* - Villkor efterlevs 

*Värden är uppmätta i samband med periodisk besiktning 2012. 

 

 

3 Gällande tillstånd 

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. 

 
Datum 
 

Tillståndsgivande 
myndighet 

Tillstånd 
enligt  

Beslut avser 

2007-07-05 Länsstyrelsen 9 kap. 6 § 
miljöbalken 

Miljöfarlig verksamhet 

3.1 Anmälda ändringar under året 

 
Datum 
 

Tillståndsgivande 
myndighet 

Anmälan 
enligt 21 § 
förordningen 

Beslut avser 

Inga anmälningar har gjorts under året. 
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3.2  Föreläggande och förbud  

Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt 
en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser. 

 

Datum 
 

Tillståndsgivande 
myndighet 

Beslut avser 
 

Inga förelägganden eller förbud finns för anläggningen. 

3.3 Tillsynsmyndigheter  

Tillsynsmyndighet Tillsyn avser 
 

Bergslagens miljö- och 
byggnadsnämnd 

Miljötillstånd 
 

 

4 Villkorsefterlevnad 

4.1 Tillståndsgiven och faktisk produktion  

Bränsleförbrukning vid Hällefors Värme  jämfört med föregående år.  
Bränsle 2010 2011 2012 

 Mängd/Volym TJ Mängd/Volym TJ Mängd/Volym TJ 

Trädbränsle ------- 202 ------- 166 ----------- 160 
Eldningsolja 1, 
m

3
 

1090 35,6 328,8 11,8 200,6  

Gasol, ton 0 0 0 0 0  
 
 
 
 
Produktion vid Hällefors Värme i GWh jämfört med föregående år. 

Produktion (GWh) 2010 2011 2012 

Fjärrvärme  55,3 53,9 50,7 

 
 
 
Vattenförbrukning vid Hällefors Värme jämfört med föregående år. 

Vattenförbrukning Mängd i m
3
, 2010 Mängd i m

3
, 2011 Mängd i m

3
, 2012 

Total vattenförbrukning 1767 2154 5042* 

*Den större vattenförbrukningen för 2012 beror av ett kulvertläckage av fjärrvärmevatten 
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Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur och vart och ett av dessa 

villkor har uppfyllts.  

 
Villkor nr Villkorstext 

1 Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten huvudsak bedrivas i enlighet 
med vad bolaget angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet.  

 

 Kommentar: Verksamheten bedrivs i enlighet med tillståndet och inga förändringar av 

verksamheten har skett. Villkor uppfylls. 

2 När den nya fastbränslepannan tagits i drift, får den befintliga fastbränslepannan P1 
endast drivas i begränsad omfattning för spets- och reservlastproduktion av fjärrvärme 
under högst 5 år därefter. Bolaget ska meddela tillsynsmyndighet när den nya 
fastbränslepannan tas i drift. 
 

 Kommentar: P1 togs ur drift och skrotades mars 2007. Villkor uppfylls. 

3 Utsläpp av stoft från befintlig fastbränslepanna P1, får som riktvärde* och årsmedelvärde 
inte överstiga 180 mg/m3 ntg korrigerat till 13 % CO2. P1 får inte drivas om 
stoftreningensutrustningen är ur drift. 
 

 Kommentar: P1 togs ur drift och skrotades mars 2007. Villkor uppfylls. 

4 Utsläpp av stoft från nya fastbränslepannan P5, får som riktvärde* och årsmedelvärde inte 
överstiga 50 mg/m3 ntg korrigerat till 6 % O2. P5 får inte drivas om 
stoftreningsutrustningen är ur drift. 
 

 Kommentar: Vid mätning genomförd av extern mätkonsult bestämdes stofthalten efter 
P5 till 23 mg/m3 ntg vid 6 % O2. Villkor innehålls. 
 

5 Halten stoft i rökgaser från oljeförbränning vid oljepannorna P2, P3, P4, P6 och P10 
får som riktvärde* inte överskrida 0,5 g/kg olja. 

 Kommentar: P2, P3 och P6 ej i drift. P10 och P4 uppmättes vid senaste 
emissionsmätningen till 0,03g/kg olja. Villkor innehålls. 

6 Utsläpp av kolmonoxid från befintlig fastbränslepanna P1 får som riktvärde* inte överstiga 
500 mg/m3 ntg korrigerat till 6 % O2 som dygnsmedelvärde. 

 Kommentar: P1 togs ur drift och skrotades mars 2007. 

7 Utsläpp av kolmonoxid från nya fastbränslepannan P5 får som riktvärde *inte överstiga 
250 CO mg/m3 ntg korrigerat till 6 % O2 som dygnsmedelvärde. 

 Kommentar: Vid mätning bestämdes CO efter P5 till 32 mg/m3 ntg korrigerat till 6 % O2. 
Villkor uppfylls. 
 

8 Utsläpp av kväveoxider (från fastbränslepannorna, oljepannorna och gasolpannan) får 
som riktvärde* och årsmedelvärde inte överstiga 100 mg/MJ. 

 Kommentar: Vid mätning genomförd av extern mätkonsult 2011 bestämdes  
kväveoxidutsläppet efter P5 till 57,1 mg/MJ. P10 till 77,1 mg/MJ.  P4 till 63,9 mg/MJ  
Villkor innehålls. 
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Villkor nr Villkorstext 

9 Svavelhalten in eldningsoljan får högst uppgå till 0,05 %. 

 Kommentar: Bolaget använder eldningsolja 1.  
Villkor uppfylls. 
 

10 Mätning av syre eller koldioxidhalt, kolmonoxidhalt och temperatur i rökgaserna från 
fastbränslepannorna P1 och P5 ska ske med kontinuerligt registrerande instrument. 

 Kommentar: Fastbränslepanna 1 är skrotad. Mätning av syre- kolmonoxidhalt och 
temperatur i rökgaserna sker kontinuerligt för fastbränslepanna 5. 
Villkor uppfylls. 
 
 

11 Kondensat från rökgaskondenseringsanläggningen, som släpps ut från P5, ska renas 
internt och får som riktvärde* innehålla högst 10 mg suspenderad substans/l kondensat 
och pH ska som riktvärde* ligga mellan 6,5 och 9,0. Efter intern rening får vattnet avledas 
till Svartälven. 

 Kommentar: Prov har uttagits på utgående kondensat 2012 och pH bestämdes till 7,7 
och suspenderad substans till <6,5 mg/l.  
Villkor uppfylls. 
 

 

12 Lagring och hantering av flytande bränsle, kemiska produkter och farligt avfall ska ske 
invallat, inomhus eller nederbördsskyddat utomhus, på sådant sätt att spill eller läckage 
inte kan nå avlopp och så att förorening av mark, ytvatten eller grundvatten inte kan ske. 
Invallning ska rymma hela den största behållarens volym plus 10 % av summan av övriga 
behållares volym. Åtgärder för att innehålla villkoret ska vara genomförda senast ett år 
efter det att beslutet vunnit laga kraft. 

 Kommentar: Villkoret innehålls. 

 

13 Lagring och hantering av bränsle ska ske på sådant sätt att damning, lukt samt förorening 
av mark, ytvatten eller grundvatten undviks. Risken för olyckor ska minimeras genom 
systematiskt riskhanteringsarbete. 

 Kommentar: Inga klagomål på lukt eller damning har kommit till företagets kännedom 
under året. Villkoret innehålls. 

14 Till dess att tillsynsmyndighet beslutat annat, får det förorenade vatten som uppstår i 
samband med sotning eller annan rengörning av pannorna inte släppas ut i dag- eller 
spillvattennätet. Vattnet ska tas om hand av godkänt mottagare av sådant avfall. 

 Kommentar: Pannorna torrsotas och inget vatten användes vid rengörning.  
Villkoret efterlevs. 

15 Bolaget ska sträva efter att aska från biobränsleeldning i första hand ska återföras till 
skogsmark. 

 Kommentar: Askan från biobränsleeldningen används som konstruktionsmaterial, till 
sluttäckning av avfallsdeponin.  

16 Buller från verksamheten ska begränsas, så att ekvivalenta ljudnivån utomhus vid 
bostadsfastigheter inte överskrider följande riktvärden*. 
Dagtid 50*/55** dBA 
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Villkor nr Villkorstext 

Nattetid 40*/45** dBA 
Nattetid*** 55*/55** dBA 
Övrig tid 45*/50** dBA 
*Sågverksområdet 
**Industriområdet 
***Momentanvärde 

 Kommentar: Ingen förändring av verksamheten har skett under året och inga klagomål 
på buller har kommit till företagets kännedom under året. 
Villkoret efterlevs. 

 

 

 

Gällande villkor för stoftemission med kommentar rörande efterlevnad 
Panna Villkors 

nr 
Villkor Uppmätt 

värde 
Enhet Kommentar 

Panna 5 
 

4 50  23 mg/m
3
 ntg korrigerat 

till 6 % O2 
Villkor efterlevs  

Panna 4 
 

5 0,5 0,03* g/kg bränsle Villkor efterlevs 

Panna 10 5 0,5 0,03* g/kg bränsle Villkor efterlevs 

* Värdet uppmätt i samband med emissionsmätning 2012 

 

 

 

 

 Gällande villkor för kolmonoxidemission med kommentar rörande efterlevnad 

Panna Villkors 
nr 

Villkor Uppmätt 
värde 

Enhet Kommentar 

Panna 5 7 250 32 mg/m
3
 ntg korrigerat 

till 6 % O2 
Villkor efterlevs 

 

 

 

 

Gällande villkor för kväveoxider med kommentar rörande efterlevnad 
Panna Villkors 

nr 
Villkor Uppmätt 

värde 
Enhet Kommentar 

Panna 5 8 100 57,1 mg/MJ Villkor efterlevs 

Panna 4 8 100 63,9* mg/MJ Villkor efterlevs 

Panna 10 8 100 77,1* mg/MJ Villkor efterlevs 

*Värdet uppmätt i samband med emissionsmätning 2012 
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4.2  Efterlevnad av NFS-föreskrifter 

En kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma 

efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14
1
, SNFS 1994:2

2
, NFS 2001:11

3
, 

NFS 2002:26
4
 och NFS 2002:28

5
. Där så är möjligt ska uppgifter redovisas i SMP:s 

emissionsdel.  
1 Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av 
avloppsvatten från tätbebyggelse. 
2 Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket. 
3 Begränsningar av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användningen av organiska 
lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar. 
4 Utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med 
en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer. 
5 Avfallsförbränning. 

 

Hällefors Värme berörs ej av ovanstående NFS-föreskrifter. 

 

5 Utförda mätningar och besiktningar under året 

 

 

 

 

 

5.1 Sammanfattning av resultatet av mätningar 

 

 

Sammanfattning utsläppsmätningar  
 

På uppdrag av Värmevärden AB, har ENA Miljökonsult AB utfört 

emissionsmätningar efter oljepanna 4, 10 och fastbränslepanna 5 vid bolagets 

anläggning i Hällefors. Mätningarna utfördes den 15 maj år 2012.  

Samtliga villkor innehålls av båda pannorna under mätperioden. 

 

5.2  Emissionsmätning panna 4 

Oljepanna P4 ska emissionsmätas efter en produktion på högst 10 GWh och med ett 

tidsintervall på högst fem år. Då senaste mätning utfördes i mars 2012 startar beräkningen 

av produktionstiden fr.o.m. 1 april 2012, dvs. produktionstiden är då =0. 

 

6  Betydande åtgärder gällande drift och underhåll  

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. 

 

Utförare Uppdrag  
   
ENA Miljökonsult AB Emissionsmätning 2012-05-15 
ENA Miljökonsult AB Jämförande mätning 2012-05-15 
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6.1 Värmevärden AB   

Inom Värmevärden AB bedrivs ständigt pågående förbättringsarbeten för att optimera 

drift och underhåll av anläggningarna. Utvecklingsarbete pågår inom följande 

förbättringsområden; Störningsbekämpning, Ordning & Reda samt Ständiga 

Förbättringar. Tavelgrupperna (tvärfunktionella förbättringsgrupper) som finns ute på 

samtliga anläggningar utgör en viktig roll i utvecklingsarbetet.  

 

6.2 Hällefors Värme 

 Projekt förbättringar 2012, syftade till att öka tillgänglighet och prestanda på 

anläggningen Sågen 

 Användandet av underhållsverktyget Maximo ökat. 

7  Tillbud och störningar, samt vidtagna åtgärder 

 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.  

 

Driftstörningar och avvikelser från normaldrift samt eventuella klagomål från 

allmänheten rapporteras rutinmässigt i Värmevärden AB:s avvikelserapporteringssystem. 

 

Under året har 3 rapporter registrerats avseende tillbud, störning eller klagomål för 

händelse med direkt eller indirekt påverkan på den yttre miljön.  

 

 

 

8 Åtgärder som har vidtagits för att minska miljöpåverkan 

Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska 

verksamhetens förbrukning av råvaror och energi. 

 

Hällefors Värme AB ingår i Värmevärden miljöcertifikat enligt ISO 14001 och 

miljöledningssystem finns för anläggningen. Företaget revideras årligen med avseende på 

ISO 14001.  

 

 

Datum Händelse Maximo id 
nummer 

2012-01-24 Co P5 över villkor 4125 

 Åtgärd: trimmat om panna  

2012-03-12 Fläktmotorhaveri RGK 4717 

 Åtgärd: Byte av motor  

2012-04-16 Pumphaveri på RGK 5227 

 Åtgärd: Byte av pump  
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8.1 Åtgärder för energihushållning/effektivisering  

 

Under året har en energikartläggning utförts på anläggningen.  

 

8.2  Åtgärder som utförts för att minska råvaruförbrukningen 

De stora råvaruförbrukningarna på anläggningarna är främst bränsle och driftkemikalier. 

Företaget arbetar ständigt för att öka andelen förnybara bränslen i produktionen av värme 

och el. 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 av 

kemikalier. Så långt det är möjligt, återanvänds också askorna från förbränning genom att 

bland att användas som täckmaterial för sluttäckning av deponier och 

jordförbättringsmedel.   

 

9 Kemiska produkter 

9.1 Värmevärden AB 

Företaget arbetar kontinuerligt med att söka ersätta skadliga kemiska produkter med 

miljömässigt bättre alternativ. För inköp och hantering av kemiska produkter så tillämpas 

de instruktioner som ingår i Värmevärdens miljöledningssystem samt 

kemikaliehanteringssystemet Chemsoft. Instruktionerna syftar till att så långt som möjligt 

minska antalet skadliga kemiska produkter.  

 

9.2  Hällefors Värme  

 

Vid Hällefors Värme används ett flertal olika kemiska produkter och driftkemikalier. 

Kemikalierna som används i större mängder redovisas i nedanstående tabell.  

 
Produkt  Enhet Mängd Mängd Användningsområde 

2011 2012 
HydroX E10 liter 250 700  Tillsatsmedel för systemvatten 

fjv 
     

Lut  kg 5100 8120 pH-justering kondensat 

10 Avfallsmängder 

Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska 

volymen avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 

 

Avfall och restprodukter från verksamheten vid Hällefors Värmeverk uppkommer främst 

i form av förbränningsrester från förbränning, avfallsmängder redovisas i tabell nedan. 
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Mängden aska från Hällefors Värme uppgick under året till 267 ton. Askan används till 

sluttäckning av deponier. Den lilla mängd farligt avfall som uppstår på anläggningen 

läggs i Miljöstation som hyrts in från Sita. Tabell över avfall se nästa sida. 

 

 

 

 
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 

Spillolja 13 02 08* 18 kg Sita Sverige 
AB 

Sita Sverige AB D10 

Oljeabsorbenter 15 02 02* 44 kg Sita Sverige 
AB 

Sita Sverige AB D10 

Färgburkar 08 01 11* 0 kg Sita Sverige 
AB 

Sita Sverige AB D10 

Lysrör 20 01 21* 6 st Sita Sverige 
AB 

Sita Sverige AB R7 

Basiskt avfall 20 01 15* 82kg Sita Sverige 
AB 

Sita Sverige AB D15 

Osorterade batterier  16 06 03* 12 kg Sita Sverige 
AB 

Sita Sverige AB D14 

Elektronikavfall 16 02 13* 24kg Sita Sverige 
AB 

Sita Sverige AB R13 

Ej farligt avfall 

      

Aska 10 01 01 267 ton NLF Södra Måles 
avfallsanläggning 

 

 

 

11 Riskhantering 

Företaget 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. 

Riskanalys har utförts vid Hällefors Värme 2002, 2007 samt 2010. Behovet av förnyad 

riskanalys ska bedömas minst en gång per år vid risksamråd.  
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12 Miljöpåverkan från verksamhetens produkter 

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. 
 

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.  
 

13 Övrig information  

Grunddel samt emissionsdel redovisas separat i Svenska Miljörapporteringsportalen.  

 

14 Underskrift 

Föreliggande rapport utgör den miljörapportering som skall ske enligt miljöbalken och 

innehåller en redogörelse för den egenkontroll som förevarit vid Hällefors Värme under 

år 2012.  

 

 

Hällefors den 28 februari 2013 

 

 
 

 

Peter Carlsson 

Drift- och underhållschef  

Hällefors Värme AB 
 


