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1       Verksamhetsbeskrivning 

1.1 Verksamhetens inriktning och lokalisering 

Verksamheten är inriktad på produktion och distribution av fjärrvärme inom Säffle tätort. 

Produktionsanläggningen bestående av en panncentral. Anläggningen är lokaliserad inom 

Säffle kommun. Närmast anläggningen finns inga kringboende, anläggningen ligger nära 

riksväg 45 och Nordic Paper Seffles industriområde. 

1.1.1 Lokalisering 

På fastigheten Säffle 5:34 finns panncentralen med två stycken oljepannor och två 

pelletspannor. Närmaste granne till det området är Nordic Paper Seffle AB varifrån 

spillvärme och biobränslebaserad värme överförs till fjärrvärmenätet. Närmaste 

bostadsområde ligger ca 200 meter söder om anläggningen. 

1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar 

Pannor 

Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. 

Reningsutrustning 

Pelletspannorna är försedda med slangfilter. 

Bränslelager 

Till anläggningen hör en oljecistern på 400m
3
 samt 2st pelletssilos om vardera 50 ton. 

 

1.2  Förändringar av verksamheten under året 

Inga förändringar av verksamheten har skett under året. 

2 Verksamhetens miljöpåverkan  

Huvudsaklig miljöpåverkan är utsläpp till luft. Utsläpp till luft utgörs av emissioner från 

förbränningen. 

2.1Utsläpp till luft 

Anläggningen underskrider gränsen för emissionsdeklaration. 

 

Utsläpp från Säffle Fjärrvärme AB under året  jämfört med tidigare år.  
År CO2 

beräknad 
[ton] 

NOx 
beräknad 

[ton] 

Stoft 
beräknad 

[ton] 

Svavel 
beräknad 

[ton] 

2010 1918 5,9 1,8 0,58 

2011 5902 4,3 0,06 0,85 

2012 619 1,2 0,6 0,03 
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2.2 Utsläpp till vatten  

Anläggningen har inget utsläpp till vatten annat än från kök och omklädningsrum. 

2.3  Utsläpp från transporter 

Utsläpp från transporter har beräknats utifrån förbrukad mängd bränsle och kemikalier 

samt den mängd aska som uppkommit i produktionen. Färdsträckan och transportslag har 

uppskattats och värden har avrundats. Utsläppsvärden per tonkm har hämtats från 

Nätverket för Transporter och Miljön (http://www.ntm.a.se).  

 

Utsläpp från transporter vid Säffle Fjärrvärme 2012.  
 Transporter totalt 

2011 
 

2012 
CO2 (ton) 80 38 
NOx (kg) 18311 343 
S (kg) 9762 21 
PM (kg) 8102 7 

 

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 

2010-03-16 Länsstyrelsen Miljöbalken Fjärrvärmeproduktion 

    

 

3.1  Anmälda ändringar under året 

Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning 

av anmälningspliktiga ändringar enligt 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten 

avser. 

 
Datum 
 

Tillståndsgivande 
myndighet 

Anmälan enligt 21 
§ förordningen 

Beslut avser 

Inga anmälningar har ingivits.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ntm.a.se)/
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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 
 

Miljöförvaltningen Miljötillstånd 

 

4 Villkorsefterlevnad 

4.1 Tillståndsgiven och faktisk produktion  

 
Bränsleförbrukning vid Panncentralen Säffle Fjärrvärme AB 2011 jämfört med föregående år 

Bränsle 2011 2012 

Mängd/Volym 
[m

3
] 

GWh Mängd/Volym 
[nm

3
] 

GWh 

Eldningsolja 3 2030 22,2 213 2,3 

Biobränsle 
Pellets 

- 4,2 - 26,9 

 
Produktion av fjärrvärme Säffle Fjärrvärme AB i GWh 2010 jämfört med föregående år 

Produktion 
(GWh) 

2010 2011 2012 

Fjärrvärme  66,2 55 56,7 

 
 
Produktion av värme med olika bränslen Säffle Fjärrvärme AB  

Produktion 2012 (GWh) Bränsle GWh 

Fjärrvärme producerad vid panncentralen Säffle 
Fjärrvärme 

Eldningsolja 3 1,9 

Fjärrvärme producerad vid panncentralen Säffle 
Fjärrvärme 

Pellets 24,4 

Fjärrvärme producerad från spillvärme Nordic 
Paper, Eco, P2 

Spill 5,3 

Fjärrvärme producerad från spillvärme Nordic 
Paper, RGK, P1 

Spill  25,1 

Fjärrvärme producerad vid ångcentralen Nordic 
Paper, P2 

EO3, torra träbränslen, fuktiga 
träbränslen 

3,0 

Totalt  59,7 

Avgår till fjärrvärme  56,7 
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Vattenförbrukning vid Säffle Fjärrvärme AB i m

3
 2010 jämfört med föregående år 

Vattenförbrukning Mängd i m
3
, 2010 

 
Mängd i m

3
, 2011 

 
Mängd i m

3
, 2012 

 

Total vattenförbrukning 244 347 326 

4.2  Villkor i miljötillstånd 

Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur och vart och ett av dessa 

villkor har uppfyllts.  

 
Villkor nr Villkorstext 

2010-03-16, Länsstyrelsen i Värmlands län, beslut enligt Miljöbalken 
 

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. 

 
 

 Kommentar: Verksamheten bedöms att bedrivas i enlighet med vad 
sökanden har uppgivit i ansökningshandlingar och i övrigt har angett 
eller åtagit sig. Villkoret innehålls.  

 
2 Biooljor som förbränns får inte vara avfallsklassade enligt avfallsförordningen 

(2001:1063) alternativt ska de vara undantagna i förordningen (2002:1060) om 
avfallsförbränning. 

 Kommentar: Villkoret innehålls.  

3 Buller från verksamheten ska begränsas så att utomhus vid närmaste bostäder 
följande ekvivalenta ljudnivån inte överskrids. 
 
Dagtid, vardag                            (07.00-18.00)  50 dB(A) 
Dagtid, sön- och helgdag  (07.00-18.00)  45 dB(A) 
Kvällstid                                                   (18.00-22.00)     45 dB(A) 
Nattetid                                        (22.00-07.00) 40 dB(A) 
Övrig tid                45 dB(A) 
Momentana ljud nattetid får uppgå till högst 55 dB(A). Om ofta förekommande 
impulsljud eller hörbara tonkomponenter finns ska värdena sänkas med 5 dB(A) 
 

 

 Kommentar: Ingen ändring av verksamheten har skett och inga klagomål på buller har 

kommit till bolagets kännedom under året. Ingen mätning av buller har därför utförts. 
Villkoret innehålls.  
 
 

4 Utsläppet av kväveoxider, räknat som NO2, får inte överskrida 100 mg/MJ tillfört 
bränsle. Den eldningsolja som används i oljepannorna får innehålla en svavelhalt 
på högst 0,1 vikts-%. 

 
 

 Kommentar: Vid emissionsmätningarna uppmättes emissionerna av NO2 för P1 till 60,9 

mg/MJ tillfört bränsle och för P3 till 58,6 mg/MJ tillfört bränsle. Svavelhalten fastställdes till 
0,05vikts-%.  
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Villkor nr Villkorstext 

Emissionen av kväveoxider uppmättes till 42,6 mg/MJ tillfört bränsle efter 
panna 64 och 43,4 mg/MJtillfört bränsle efter panna 65 vid ENA Miljökonsults mätning i 
januari 2012. Mätningen utfördes vid max last för båda pannorna. Villkoret innehålls 
 

5 Utsläppet av stoft  från pannorna får  inte överstiga 10 mg/MJ tillfört bränsle. 
Sottalet (enl Bacharach) vid konstant last får inte överstiga 1. I samband med 
start och laständringar tillåts ett sottal på max 3. 

 
 Kommentar: Resultatet av stoftmätningarna visade för P1 0,8mg/MJ och för P3 

0,9mg/MJ. 
Utsläpp av stoft till luft kontrollerades vid 50- och 100 % last för båda pannorna. Vid 50 % 
last uppmättes stoftemissionerna till 0,08 mg/MJtillfört bränsle efter 
panna 64 och 2,5 mg/MJ tillfört bränsle efter panna 65. Stoftemissionerna vid 100 % last 
uppmättes till 0,03 mg/MJ tillfört bränsle efter panna 64 och 0,07 mg/MJtillfört bränsle 
efter 
panna 65 vid ENA Miljökonsults mätning i januari 2012. Ingen sottalsmätning har 
genomförts. Villkoret för stoft innehålls. 

6 Den bioolja eller fossila eldningsolja  som används i pannorna får ha en 
svavelhalt på högst 30mg/MJ bränsle. 

 Kommentar: Svavelhalten fastställdes till 0,05vikts-%. Villkoret innehålls.  

 

 
7 Mätning av syre- eller koldioxidhalt och temperatur i rökgaserna från oljepannorna 

ska ske med kontinuerligt registrerande mätinstrument. 
 

 

 Kommentar: Bolaget mäter kontinuerligt syre och temperatur samt lagrar resultaten på 

dator. Villkoret innehålls. 
 

8 Förorenat vatten i samband med sotning eller annan rengöring av oljepannorna 
får inte släppas ut i dag- eller spillvattennätet. 
 
 

 Kommentar: Pannorna torrsotas och sotet uppsamlas i dammsugare. Villkoret innehålls. 

 

9 Farligt avfall enligt avfallsförordningen (2001:1063) och kemikalier ska lagras 
under tak i låst utrymme utan avlopp. 
 

 

 Kommentar: Endast ringa mängder farligt avfall uppstår vid anläggningen. Dessa lagras 

ej på anläggningen utan transporteras bortför vidare omhändertagande. Instruktion finns. 
Villkoret innehålls. 
 

10 Befintlig oljecistern ska vara invallad och invallningen ska rymma minst 30% av 
cisternens volym. Ny oljecistern ska vara invallad och inrymma hela cisternens 
volym. Båda cisternerna ska vara försedda med överfyllnadsskydd som förhindrar 
spill vid lossning. Utrustning för tätning av dagvattensbrunnar i närheten av 
lossningsplatsen ska finnas lätt tillgänglig på platsen. 

 Kommentar: Villkoret innehålls. 
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Villkor nr Villkorstext 

11 Om verksamheten i sin helhet eller i någon del av denna upphör skall detta i god 
tid före nedläggning anmälas till tillsynsmyndigheten. Kemiska produkter och 
farligt avfall skall tas omhand. Bolaget skall i samråd med tillsynsmyndigheten 
utreda behovet av och vidta de åtgärder för efterbehandling som behövs. 

 Kommentar: Inga planer på nedläggning av verksamheten finns. Villkoret innehålls. 

 

12 Förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndighet senast sex månader efter att 
detta beslut vunnit laga kraft. Av kontrollprogrammet ska framgå hur tillsyn, besiktning och 
kontroll med angivande av mätmetoder, mätfrekvens, utvärdering och rapportering ska 
ske. Rutiner för hur biooljornas egenskaper kvalitetssäkras ska finnas. 

 Kommentar: Kontrollprogram har lämnats till tillsynsmyndigheten 2012-12-10 

Ett överskridande av villkor 3,4,5 och 6 angivna begränsningsvärden ska åtföljas av omedelbara och 
tillräckliga åtgärder för att begränsningsvärdet ska innehållas. Ny mätning ska göras snarast efter 
vidtagna åtgärder, vid tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. 

 

5 Utförda mätningar och besiktningar under året 

 

5.1 Sammanfattning av resultatet av mätningar  

 
Periodisk besiktning 
 

På uppdrag av Säffle Fjärrvärme AB har ENA Miljökonsult utfört emissionsmätningar 

efter oljepanna 1 och 3 vid bolagets anläggning i Säffle. Mätningarna utfördes den 8/3 -

2011. Samtliga kontrollerade villkor innehålls av både OP1 och OP3 under mätperioden. 

Ingen kontroll av sottalet utfördes vid emissionsmätningen. I tabellen nedan 

sammanfattas resultaten från de genomförda emissionsmätningarna. 

 

På uppdrag av Säffle Fjärrvärme AB har ENA Miljökonsult AB utfört en 

förstagångsbesiktning med avseende på de nyinstallerade pelletspannorna vid 

fjärrvärmecentralen på Järnvägsgatan i Säffle. Besiktningen utfördes i samband med 

prestandaprov med avseende på luftemissioner och verkningsgrad för de båda pannorna 

(se rapport R12002) den 12 januari 2012. 

Enligt vår bedömning bedrivs verksamheten i enlighet med det tillfälliga tillståndsbeslut 

som gäller fram till den 31 december 2014. 

Samtliga emissionsvillkor innehölls. 

 

 

 
 

Datum Utförare Uppdrag 

2011-03-08 ENA Miljökonsult Emissionsmätning P1 &P3 

2012-01-12 ENA Miljökonsult Emissionsmätning P64 & P65 
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Sammanfattande resultat av emissionsmätningar OP 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattande resultat av emissionsmätningar Pellets 
 

 

 

 

 

6  
Betydande åtgärder gällande drift och underhåll  

Inom företaget bedrivs ständigt pågående förbättringsarbeten för att optimera drift och 

underhåll av anläggningarna. Tavelgrupperna (tvärfunktionella förbättringsgrupper) som 

finns ute på samtliga anläggningar utgör en viktig roll i utvecklingsarbetet.  
 

Parameter Enhet Resultat 
OP1 

Resultat 
OP3 

Villkor Uppfylls 
villkoret? 

NOx mg/MJ 60,9 58,6  ja 

Stoft mg/MJ 0,8 0,9  ja 

Svavel Vikt -% 0,05 0,05  ja 

Parameter Enhet Resultat 
Panna 64 

Resultat 
Panna 65 

Villkor Uppfylls 
villkoret? 

NOx mg/MJ 53,2 51,7  ja 

Stoft mg/MJ 0,03 0,07  ja 

Svavel Vikt -% 0,05 0,05  ja 
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7 Tillbud och störningar, samt vidtagna åtgärder 

 

Driftstörningar och avvikelser från normaldrift samt eventuella klagomål från 

allmänheten journalföres rutinmässigt i verksamhetens avvikelserapporteringssystem. 

 

Under år 2012 har ingen rapport 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 

 

Säffle Fjärrvärme AB ingår i Värmevärden miljöcertifikat enligt ISO 14001 och 

miljöledningssystem finns för anläggningen. Företaget revideras årligen med avseende på 

ISO 14001. 

8.1Åtgärder för energihushållning/effektivisering  

 

I det dagliga arbete utförs åtgärder som påverkar och höjer effektiviteten i verksamheten. 

Energikartläggning utfördes under året. 

 

8.2  Åtgärder för att minska råvaruförbrukningen 

De stora råvaruförbrukningarna som finns inom företaget är främst bränslen och 

driftkemikalier 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. 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 

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 företagets miljöledningssystem samt 

kemikaliehanteringssystemet Chemsoft. Instruktionerna syftar till att så långt som möjligt 

ersätta skadliga kemiska produkter med miljöanpassade sådana. Vid anläggningen 

används inga stora mängder kemikalier. 
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10 Avfallsmängder 

 Avfall och restprodukter från verksamheten vid Säffle Fjärrvärme uppkommer främst i 

form av förbränningsrester från förbränning. Under år 2012 var askmängden från 

förbränningen 27 000kg.  

 

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 utfördes vid panncentralen under år 2002. Behovet av förnyad riskanalys 

bedöms en gång per år vid risksamråd. Riskanalys med avseende på ATEX direktivet 

utfördes för anläggningen 2006. 

 

12 Miljöpåverkan från verksamhetens produkter 

 

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

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

vanligt dricksvatten och utgör i sig inte någon miljöfara.  

För att minska fjärrvärmeläckaget pågår en kontinuerlig bevakning av mängden tillförd 

vatten till nätet och insatser görs för att hitta läckage när misstanke om nya läckor 

uppstår. 
 

13 Övrig information  

 

Grunddel 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 Säffle Fjärrvärme AB 

under år 2012.  
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Säffle den 5 mars 2012...................................................... 

 

 

Peter E Carlsson 

Drift- och underhållschef, Säffle Fjärrvärme AB 
 

 

 


