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1 Verksamhetsbeskrivning 

 

Värmevärden  

Värmevärden  är ett energiföretag med främst produktion och distribution av fjärrvärme i 

sin verksamhet. Verksamheten är spridd på elva kommuner i mellansverige. Den präglas 

till stor del av nära samverkan med orternas tyngre industrier. Till viss del produceras 

även el i kombination med ångproduktion för industrin. Bolaget har ca 90 anställda. De 

flesta arbetar med att driva och underhålla produktionsanläggningarna. 

Värmevärden  bedriver verksamhet i Avesta, Grums, Hudiksvall, Kopparberg, 

Kristinehamn och Torsby. Företaget har även fyra dotterbolag som verkar i Hofors, 

Hällefors, Nynäshamn och Säffle.  
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Värmevärdens verksamhet i Kristinehamn  

 

1.1 Sannaverket  

Sannaverket är huvudproduktionsanläggning för Värmevärdens verksamhet i 

Kristinehamn.  Anläggningen producerar hetvatten till Kristinehamns Energi AB, som i 

sin tur distribuerar fjärrvärme i Kristinehamns tätort.  

1.1.1Lokalisering  

Sannaverket är beläget inom industriområdet Sanna i Kristinehamn. Anläggningen är 

uppförd på mark som tidigare brukades som deponi, Sannatippen. Söder om Sannaverket 

ligger bostadsområdet Presterud och Presterrudsskolan. En genomfartsled och en järnväg 

skiljer industriområdet från bostadsområdet. Avståndet till skolan och bostadsområdet är 

ca 300 respektive 700m.  

 

1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar 

Under 1994 uppfördes en biobränsleeldad panna bestående av en förugn med vattenkyld 

rörlig rost, avgaspanna, rökgasreningsutrustning och rökgaskondenseringsutrustning. 

Bränslet levereras till anläggningen med bil och förvaras inomhus i en bränsleficka med 

volymen ca 1000 m3. Från bränslefickan fylls bränsle i ugnen med hjälp av travers och 

skopa. Bränsleinmatningen till ugnen styrs av värmebehovet i fjärrvärmenätet. Askan 

från förbränningen släcks i en vattenfylld transportör innan den transporteras till en 

askcontainer. 

 

Rökgaserna från ugnen kyls i en avgaspanna där största delen av deras energiinnehåll 

överförs till fjärrvärmenätet. Ytterligare energi utvinns i en 

rökgaskondenseringsanläggning. Avskiljning av stoft sker i ett första steg i en cyklon 

varefter ytterligare stoft avskiljs i rökgaskondenseringsutrustningen. 

Före utsläpp till kommunens dagvattennät sker rening av kondensatet i ett första steg i en 

lamellseparator varifrån en del av det renade vattnet recirkuleras för spolning av kylare 

och droppavskiljare ingående i rökgaskondenseringsutrustningen. Resterande vatten 

pumpas via ett sandfilter till en neutraliseringstank där pH-justering sker med hjälp av 

natronlut. Det neutraliserade vattnet leds till avlopp och slamvattenflödet återförs till 

lamellavskiljaren. 

Fasta restprodukter från förbränningen i form av bottenaska, flygaska och slam från 

kondensatbehandlingen deponeras på kommunens deponeringsplats. 

 

Under 1994 installerades även en elpanna med effekten 4 MW. Denna panna utnyttjades 

under låglastperioder, när fastbränslepannan är avställd för underhållsarbeten samt som 

effekttillskott under spetslastperioder. Numera är elpannan avställd. 
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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 okyld ugn, avgaspanna, rökgaskondenseringsutrustning samt stoftavskiljare 

bestående av elektrofilter. 

 

Bränslet levereras till anläggningen med bil och förvaras inomhus i en bränsleficka med 

volymen 3 000 m3 samt utomhus. Från bränslefickan lyfts bränslet med en travers, för 

vidare transport till ugnen. Bränsleinmatningen i ugnen styrs av värmebehovet i 

fjärrvärmenätet. 

 

Bottenaska från ugnen kyls i ett vattenbad före uppsamling i ett separat askrum. Det stoft 

som avskiljs i stoftavskiljaren, transporteras med en sluten skruv till vattenbadet för 

bottenaska. 

 

Före utsläpp till recipient sker rening av kondensatet i en anläggning av samma 

principiella utformning som för den ursprungliga pannan, dvs. lamellseparator sandfilter 

och neutralisering. De renade kondensaten från båda pannorna avleds till Varnan via 

kommunens dagvattennät.  

 

Pannor 

Sannaverket har två stycken biobränslepannor panna 1 har en effekt av 8MW och panna 2 

har en effekt av 15MW, en transportabel panncentral på ca 4,5 MW finns installerad på 

området. 

Reningsutrustning 

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

rökgaskondenseringsutrustning, medan L2 är utrustad med elektrofilter och 

rökgaskondenseringsutrustning. 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).  

Bränslelager 

Bränslet levereras till anläggningen med bil och förvaras inomhus i en bränsleficka med 

volymen ca 1000 m3. Bränsle förvaras även utomhus på gården.   
 

2 Verksamhetens miljöpåverkan  

Den huvudsakliga miljöpåverkan från Sannaverket består av utsläpp till luft och vatten. 

Utsläpp till luft utgörs av avgaser från förbränningen, utsläpp till vatten utgörs av 

kondensat från rökgaskondenseringen. Renat kondensat och dagvatten avleds till 

recipienten, Vänern, via kommunens dagvattennät. Det avloppsvattnet som uppstår på 

anläggningen leds via spillvattennätet till kommunens reningsverk.  
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2.1 Utsläpp till luft 

Utsläppen till luft från Sannaverket underskrider tröskelvärden för rapportering särskild 

emissionsbilaga inges därför inte till denna miljörapport men utsläppsmängderna 

redovisas i nedanstående tabell..  

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 Sannaverket och panncentralerna på 

Stenstaliden och Garnisonen, under året används resultaten från den senaste periodiska 

mätningen samt uppgifter från bränsleleverantörens produktinformation. Resultatet 

presenteras i tabellen nedan. 

 

Utsläpp till luft från Värmevärdens samtliga anläggningar i Kristinehamn 
Parameter Enhet Utsläpp mängd till luft Utsläpp mängd till 

luft 
Kommentar 

2011 2012  

NOx ton 30,5 31,6 Från QV  

S kg 187 174 Från QV 

CO2 fossilt ton 1169 1085 CO2 rapport 

 

2.2 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 till Värmevärdens samtliga anläggningar i Kristinehamn  
 Bränsletransporter Asktransporter Kemikalietransport Transporter totalt 
CO2 (ton) 142 3 0,04 145,04 
NOx (kg) 1218 23 0,87 1241,87 
S (kg) 41 0 0,49 41,49 
PM (kg) 23 0,4 0,05 23,45 
 
 
 
 
 
 

    

 

http://www.ntm.a.se)/
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2.3 Utsläpp till vatten  

Utsläppen till vatten från Sannaverket består av kondensatvatten från rökgasreningen. 

 

 

 

I nedanstående tabeller redovisat utsläpp till vatten av kondensatvatten i enlighet med 

villkor. 

 

Redovisning av analysresultat L1, kondensatvatten under 2012 
Linje 1 
 

Suspenderad 
substans/l 

pH 

                 Villkor           10 mg/l 6,5-10,0 
Månad   

Jan **52 9,2 

Feb  *13 *11 

Mars *150 8,7 

April-Maj driftstopp   

Juni driftstopp   

Juli *36 *11 

Aug *31 *10,7 

Sep *54 8 

Okt driftstopp   

Nov *80 9,7 

Dec 3,3 8,8 

* analysresultatet avviker från givet villkor i miljötillståndet. 

** analysresultatet fattas medelvärde redovisas. 

 

 

 

Redovisning av analysresultat L2, kondensatvatten under 2012 
Linje 2 

 

Suspenderad 
substans 

[mg/l] 

pH Kadmium 

[µg/l] 

                   Villkor            10 mg/l          6,5-10,0        3µg/l 

Månad    

Jan 7,1 <2 0,54 

Feb 4,9 8,8 1,4 

Mars 6,1 <2 0,53 

April    

Maj 6,1 <2 3,7 

Juni driftstopp    

Juli-sep driftstopp    

Okt 7,1 27 6,7 

Nov 6,4 2,6 0,54 

Dec 5,5 <2 0,36 

* analysresultatet avviker från givet villkor i miljötillståndet. 
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I nedanstående tabell redovisat utsläpp till vatten av kondensatvatten i enlighet med 

villkor.  

 

 

Redovisning av beräknade utsläpp av kadmium från P2 till vatten från kondensatvatten 

under 2012 
Linje 2 

 

Flöde  Kadmium Beräknings-
/Mätmetod 

  Villkor högst 0,05kg/år 

(50g/år) 

 

Månad m3/mån µg/l g/mån  

Jan 1840 0,54 0,99 C 
 

Feb 1397 1,4 1,96 C 
 

Mars 1186 0,53 0,63 C 
 

April 1535 **1,68 2,58 C 
 

Maj 1010 3,7 3,74 C 
 

Juni 
 
Juli-sep 
driftstopp 
 

40 **1,68 0,07 C 
 
 

Okt 983 6,7 6,59 C 
 

Nov 2130 0,54 1,15 C 
 
 

Dec 2027 0,36 0,73 C 
 
 

Totalt 
2012 

12148  18,43 C 

*M, C eller E för metod om hur värdet tagits fram, där M = kontinuerlig mätning (av 

föroreningshalter och flöden) C = beräkning (kombination av schablonvärden eller periodiskt 

uppmätta värden med förbrukning eller produktion, massbalanser) och E = uppskattning 

(expertbedömning eller gissning). 

** analysresultatet fattas medelvärde redovisas. 
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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 

1994-02-18 Länsstyrelsen i 
Värmlands län 

Enligt 
Miljöskyddslagen 
1969:37 

Linje 1, Miljöfarlig verksamhet  

1997-08-19 Länsstyrelsen i 
Värmlands län 

Enligt 
Miljöskyddslagen 
1969:37 

Linje 2, Miljöfarlig verksamhet 

1998-11-11 Länsstyrelsen i 
Värmlands län 

Enligt 
Miljöskyddslagen 
1969:37 

Slutliga villkor rökgaskondensat  

2001-05-29 Länsstyrelsen i 
Värmlands län 

Miljöbalken Slutliga villkor rökgaskondensering 

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 gjorts under året.  

    

 

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 Tillsynsmyndighet  

Tillsynsmyndighet Beslut avser 
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 Miljöförvaltningen Miljötillstånd 

 

4 Villkorsefterlevnad 

4.1 Tillståndsgiven och faktisk produktion  

 

Tillståndsgiven produktion vid Sannaverket är 145GWh 
 
Bränsleförbrukning vid Sannaverket 2012 jämfört med föregående år.  

       Bränsle 2010 2011 2012 
Mängd TJ Mängd TJ Mängd TJ 

Rena biobränslen, 
ton TS 

21 601 413 23 255 444 20712 395,6 

Olja EO1 nm3 
reserv panna 

46,0  - 17,7 - 12,66 - 

 
Produktion av värme och el med olika bränslen vid Sannaverket i GWh 2012 

       Produktion (GWh) 2010 2011 2012 

Bio Fjärrvärme (inkl 
rökrökgaskondensering) 

143 116,1 119,2 

 
 
 
Vattenförbrukning vid Sannaverket i m

3
 2012jämfört med föregående år 

1. Vatten Mängd i m3, 2010 
 

Mängd i m3, 2011 
2.  

3. Mängd i m
3
, 2012 

 

      Total vattenförbrukning 4613 5606* 4780 

*Den större mängden vatten år 2011 beror av ett läckage i distributionsnätet. 

4.2      Villkor i miljötillstånd 

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

villkor har uppfyllts.  

 
4. Villkor 

nr 
5. Villkorstext 

Länsstyrelsen har den 18 februari 1994 meddelat Gullspångs Kraft AB, tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) att inom 

fastigheten Sköldpaddan 11 i Kristinehamns kommun uppföra och driva ett värmeverk för fjärrvärmeproduktion bestående av 

en biobränsleeldad panna på 8 MW (9,4MW bränsleeffekt) med rökgaskondensering, en oljeeldad panna på 5,8 MW och en 

elpanna på 4 MW. 

6.  

7. 1 Verksamheten sker i enlighet med den anmälan som lämnats in. 
 
 Kommentar: Villkor uppfylls 

8.  

9. 2 Bevattning av flisen får ej ske. 
 
Kommentar: Flisen bevattnas ej. Villkor uppfylls 
 

10.  
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4. Villkor 
nr 

5. Villkorstext 

11. 3 Eventuellt lakvatten ska genomgå någon form av rening innan det släpps till recipient. 
Förslag till rening och kontroll ska godtas av miljö- och hälsoskyddskontoret.  
 
Kommentar: Inget lakvatten har upptäckts komma från bränslelagret. Villkor uppfylls 
 

12.  

13. 4 Om luktolägenheter uppstår till följd av verksamheten, ska företaget vidtaga åtgärder i 
syfte att begränsa olägenheterna, vilket även kan innebära utredning om en ny 
lokalisering. 

 
Kommentar: Inga klagomål luktolägenhet har kommit till företagets kännedom. Villkor 
uppfylls 
 

 BESLUT 1994-02-18 

 Linje 1 

14. 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. 
 
Kommentar: Verksamheten bedrivs i enlighet med vad sökanden har uppgivit i 
ansökningshandlingarna och i övrigt har angett eller åtagit sig. Villkor innehålls. 

 
15. 2 Fastbränslepannan får endast eldas med rena skogs eller träbränslen eller med andra 

rena fasta biobränslen. Så kallat utsorterat trä eller pappersavfall eller annat avfall får inte 
förbrännas i anläggningen. 

 
Kommentar: Endast rena skogs- och trädbränslen eldas i anläggningen. Villkoret 
innehålls.  
 

16. 3 Den oljeeldade pannan får inte eldas med eldningsoljor som har en svavelhalt större än 
0,1 vikt- %. 
Kommentar: Oljepannan körs normalt inte, om den körs används Eo1 vilken har 
svavelhalt 0,05 % svavel. Villkoret innehålls. 
 

17. 4 Stoftutsläppet från den fastbränsleeldade panna får som riktvärde inte överskrida 100 
mg/m3 norm torr gas vid 13 % O2. 
 
Kommentar: Vid kontrollmätningar den 13/3 2012 var den uppmätta stofthalten 95 
mg/nm3 tg vid 13 % CO2. Villkoret innehålls vid mättillfället. 

 
18. 5 Stoftutsläppet från oljepannan får som riktvärde inte överskrida 25 mg/m3 norm torr gas 

vid 3% O2. 
 
Kommentar: Pannan har varit i bruk under året, endast för att säkerställa reservkraft. 
Villkoret innehålls vid senaste mätning.  
 

19. 6 Utsläppen till luft av kväveoxider från fastbränsle- och oljepannan, räknat som kväveoxid, 
får som riktvärde högst uppgå till 100 mg/MJ tillfört bränsle. 
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4. Villkor 
nr 

5. Villkorstext 

Kommentar: Vid kontrollmätningar den 13/3 2012 uppmättes utsläppen till luft av 
kväveoxider från fastbränslepannan till 76mg/MJ tillfört bränsle. Oljepannan har inte varit i 
bruk under året. Villkoret innehålls. 

 
20. 7 Mätning av syre eller koldioxidhalt, koloxidhalt och temperatur i rökgaserna från 

fastbränslepannan skall ske med kontinuerligt registrerande mätinstrument. 

Kommentar: Villkoret uppfylls. 

 
21. 8 Mätning av syre eller koldioxidhalt och temperatur i rökgaserna från oljepannan skall ske 

med kontinuerligt registrerande mätinstrument. 

Kommentar: Pannan har inte varit i bruk under året, är endast för att säkerställa 
reservkraft. Villkoret uppfylls.  

 

 
22. 9 Buller från verksamheten skall vid närmaste bostad som riktvärde ej överskrida Statens 

naturvårdsverks riktvärden vid nyetablering av industri för externt industribuller enligt 
följande: 
DAG                    0700-1800                   50 dB(A) 
KVÄLL                1800-2200                  45dB(A) 
NATT                  2200-0700                   40 dB(A) 
Om hörbara toner eller impulsljud förekommer skall de angivna värdena sänkas med 5 
dB(A) enheter. Nattetid får momentanvärden max uppgå till 55 dB(A). 

 
Kommentar: 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 påverkan på bullernivån har inte 
genomförts på anläggningen. Det har inte inkommit några klagomål som 
avser buller varken till tillsynsmyndigheten eller till bolaget. 

 

23. 10 Förbränning av fasta biobränslen får ske så länge deponering av aska, slagg och avskilt 
stoft sker på av tillsynsmyndigheten godkänd plats. 
 

Kommentar: Villkoret uppfylls. 
 

24. 11 Aska, slagg, avskilt stoft och bränsle skall hanteras på sådant sätt att damning undvikes 
och att risken för brand minimeras. Detta gäller även vid transporter av aska, slagg och 
avskilt stoft till deponeringsplatsen. 

 
Kommentar: Villkoret uppfylls.  Bottenaska och stoft från stoftavskiljare går via ett 
vattenbad till ett separat askrum. Villkoret uppfylls. 

 
25. 12 För att förebygga skador på mark, grundvatten, vattendrag eller avloppsreningsverk skall 

anläggningens avlopps och dagvattensystem, invallning runt oljecisterner, 
fastbränslelager samt asklager utformas och förebyggande rutiner upprättas så att risken 
för olja, kemikalier eller andra föroreningar läcker ut blir liten. 
 
Kommentar: Villkoret uppfylls. 

26. 13 Ett förslag till kontrollprogram skall vara inlämnat till tillsynsmyndigheten 1 månad efter 
den tas i drift. 
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4. Villkor 
nr 

5. Villkorstext 

Kommentar: Villkoret uppfylls. 

27. 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.  

 
Kommentar:  Villkor innehålls ej, se tabell under punkt 2.3 
 

LINJE 2 

BESLUT 1997-08-19 

 

28. 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. 
 

Kommentar: Villkoret uppfylls. 
29. 2 Fastbränslepannan får endast eldas med rena skogs eller träbränslen. 

 
Kommentar: Villkoret uppfylls. 

30. 3 Kondensat som erhålles vid rökgaskondensering får efter rening släppas till dagvattnet. 
 

Kommentar: Villkoret uppfylls. 

31. 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               (0700-1800)     50 dB(A) 
Dagtid, sön och helgdag(0700-1800)     45 dB(A) 
Kvällstid                          (1800-2200)     45 dB(A) 
Nattetid                           (2200-0700)     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). 
 

Kommentar: Inga förändringar av verksamheten har skett under året. Villkor innehålls. 

 
32. 5 Stoftutsläppet från fastbränslepannan får som riktvärde inte överskrida 35 mg/Nm3 torr 

gas omräknat till ett luftöverskott motsvarande 13 % CO2. 
 
Kommentar: Villkoret innehöll vid besiktningen, värdet uppmättes till 2 mg/Nm3 torr gas 
omräknat till ett luftöverskott motsvarande 13 % CO2. Villkor innehålls. 
 

33. 6 Utsläppen till luft av kväveoxider, räknat som kvävedioxid, får som riktvärde uppgå till 
högst 100 mg/MJ tillfört bränsle. 
 

Kommentar: Villkoret innehöll vid besiktningen, värdet uppmättes till 72,6 mg/MJ. Villkor 
innehålls. 

 
34. 7 Mätning av syre eller koldioxidhalt, koloxidhalt och temperatur i rökgaserna från 

fastbränslepannan skall ske med kontinuerligt registrerande instrument. 
 

Kommentar: Villkor innehålls. 
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4. Villkor 
nr 

5. Villkorstext 

 

35. 8 Utsläppet 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. 
 

Kommentar: Vid besiktningen uppmättes värdet till 22 mg/MJ. Villkor innehålls. 

 
36. 9 Kondensatvattnet 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 10,0. Detta villkor gäller för allt kondensat – och rengöringsvatten 
från anläggningen. 
Kommentar: Villkoret innehålls. 

37. 10 Fastbränsle- och asklagren ska utformas i samråd med tillsynsmyndigheten så att risk för 
förorening för omgivningen minimeras. 
 

Kommentar: Villkor innehålls. 

38. 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 
avskilt stoft till deponeringsplatsen. 
 

Kommentar: Villkor innehålls. 
39. 12 Farligt avfall och kemikalier skall förvaras under tak i låst utrymme utan avlopp. 

 

Kommentar: Villkoret uppfylls. 

40. 13 Avfall skall omhändertas på sådant sätt som tillsynsmyndigheten godkänner. 
 

Kommentar: Villkoret uppfylls. 

41. 14 Ett förslag till kontrollprogram skall vara inlämnat till tillsynsmyndigheten senast 3 
månader efter att anläggningen tagits i drift. I kontrollprogrammet skall även ingå förslag 
till provning av recipient. 
 
Kommentar: Värmevärden är medlemar i värmlandsvattenvårdsförbund som utför 
mätningen på recipient. Villkoret uppfylls. 

42. 15 Innan mark och grundläggningsarbetena påbörjas skall bolaget utföra en 
markundersökning för att säkerställa att arbetena inte medför en ökad spridning av 
föroreningar. Markundersökningar skall göras i samråd med tillsynsmyndigheten. 
 
Kommentar: En geoteknisk undersökning genomfördes i oktober 1993. Villkoret uppfylls. 

43. 16 Om verksamheten upphör skall området efterbehandlas. En plan för avveckling och 
efterbehandling av området ska i god tid innan verksamheten upphör lämnas till 
tillsynsmyndigheten för godkännande. 
 
Kommentar: Bolaget har inga planer på avveckling av verksamheten. 

Rökgaskondensering 

BESLUT 2001-05-29 

 

44. 17 Kondensat från panna 2 får som riktvärde vid mätning inte innehålla mer än 3 mikrogram 
kadmium per liter. Samma villkor gäller för annat förorenat vatten som härrör från panna 2 
såsom vatten från sotning eller annan rengöring. 
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nr 

5. Villkorstext 

Kommentar: Vid samtliga analyser under år har riktvärdet för kadmium innehållits. Se 
tabeller under punkt 2.3 Utsläpp till vatten. Villkoret uppfylls. 

45. 18 Den totala mängden utsläpp av kadmium med kondensatvatten från panna 2 får som 
gränsvärde högst uppgå till 0,05 kg per år.  
 

Kommentar: Total mängd utsläppt kadmium under år beräknas till 18,43 gram. Se 
tabeller under punkt 2.3 Utsläpp till vatten. Villkoret innehålls. 

Lagring av biobränsle 

BESLUT 2002-08-30 

 

46. 1 Verksamheten ska bedrivas enligt ansökan. 
 
Kommentar: Villkor innehålls. 

47. 2 Bevattning av flisen får ej ske. 
 
Kommentar: Villkor innehålls. 

48. 3 Eventuellt lakvatten ska renas innan det släpps till recipient. Förslag på rening ska 
godkännas av Mbn. 
 
Kommentar: Villkor innehålls. 

49. 4 Om luktolägenhet uppstår ska åtgärder vidtas för att begränsa olägenheterna. Detta kan 
innebära utredning om ny lokalisering. 
 
Kommentar: Inga klagomål på lukt har kommit till bolagets kännedom. Villkor innehålls. 

 

 
 

5 Utförda mätningar och besiktningar under året 

 

 

 

5.1 Sammanfattning av resultatet av mätningar  

 

Sammanfattning av periodisk besiktning  

 

På uppdrag av Värmevärden AB har ENA Miljökonsult AB utfört periodisk besiktning 

med emissionsmätningar efter fastbränslepannorna 1 och 2, vid Sannaverket i 

Kristinehamn. Besiktningen och utsläppsmätning utfördes den 13/3 2012. 

Vid emissionsmätningarna den 13/3 2012 innehålls samtliga emissionsvillkor (stoft, 

NOX och CO) till luft för fastbränslepanna 1 och 2. 

Datum Utförare Uppdrag 

2012-03-13 ENA Miljökonsult AB Utsläppsmätning 

2012-03-13 ENA Miljökonsult AB Periodisk besiktning 

2012-03-13 ENA Miljökonsult AB Jämförande mätning 
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Bolaget har fortfarande problem med hög halt av suspenderad substans i utgående 

kondensatsvatten efter panna 1. Åtgärder har genomförts men har ännu inte gett 

tillräckligt resultat.  

I övrigt ger anläggningen ett gott intryck gällande skötsel och dokumentation enligt 

egenkontrollförordningen och anmärkningarna efter den periodiska besiktningen var få. 

 

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. 

6.1 Värmevärden  

Inom Värmevärden 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.  

6.2 Sannaverket  

 Installation av ljudsotare L2 för bättre driftprestanda och lägre underhåll 

 Energikartläggning. 

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 avvikelserapporteringssystem. 

 

Under året har 1 rapporter registrerats avseende tillbud, störning eller klagomål för 

händelse med direkt eller indirekt påverkan på den yttre miljön. Avvikelserna visas i 

tabell nedan. 

 

 
Avvikelser map tillbud, störning eller klagomål för händelse med direkt eller indirekt påverkan på 
den yttre miljön på Sannaverket under året. 
. 

Händelse Datum 
Rapporterat till 

tillsysnmyndighet 

(J/N) 
Åtgärd, vad är gjort för att 

förebygga avvikelse i framtiden ID Maximo 

Stark illaluktande 
rök från L1vid 
uppstart 

20121107 J 

Skap driftinstruktion för 
uppstart av L1 7593 
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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. 

 

Värmevärden är miljöcertifierat enligt ISO 14001.  

8.1Åtgärder för energihushållning/effektivisering   

 

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

Energikartläggning av anläggningen har utförts under 2012. 

 

 

8.2  Åtgärder för att minskad råvaruförbrukningen 

 

De stora råvaruförbrukningarna som finns inom Värmevärdens anläggningar är främst 

bränslen, driftkemikalier och för vissa anläggningar även bäddsand (gäller så kallade 

CFB-pannor). Värmevärden arbetar ständigt för att öka andelen förnybara bränslen i 

produktionen av värme och el. En del i arbetet med att öka andelen förnybara 

energikällor är att ersätta fossila oljor med förnybara biologiska oljor.  

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 

9.1   Värmevärden  

Värmevärden arbetar med att ersätta skadliga kemiska produkter med arbetsmiljö-  och 

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

de instruktioner som ingår i Värmevärden s miljöledningssystem samt 

kemikaliehanteringssystemet Chemsoft. Instruktionerna syftar till att så långt som möjligt 

minska antalet skadliga kemiska produkter.  

9.2  Sannaverket 

Vid Sannaverket används sedan flera år kemikaliehanteringssystemet Chemsoft. Vid 

Sannaverket ett flertal olika kemiska produkter och driftkemikalier. Kemikalierna som 

används i större mängder redovisas i nedanstående tabell.  

 
Kemikalierna >100 kg som används redovisas i nedanstående tabell.  

Produkt  Enhet 2011 
2012 

Användningsområde 

Natronlut NaOH kg ca 7 900   4 800 Vattenbehandling 
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Produkt  Enhet 2011 
2012 

Användningsområde 

Hydro-X kg ca 75   600 Vattenbehandling 

 

10 Avfallsmängder 

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

volymen avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 

 

Mängden aska från Sannaverket uppgick under år 2012 till 1904 ton. Askan används till 

sluttäckning av deponier. 

11 Riskhantering 

 
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. 

11.1 Värmevärden  

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. 

11.2 Sannaverket 

Riskanalys av trycksatta anordningar utfördes 2005. En förnyad riskanalys utfördes på 

Sannaverket under 2010. Behovet av förnyad riskanalys ska bedömas gång per år vid 

risksamråd.  

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 till miljörapporten redovisas separat i Svenska Miljörapporteringsportalen.  
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14 Underskrift 

Föreliggande rapport utgör den miljörapportering som skall ske enligt miljöbalken och 

innehåller en redogörelse för den egenkontroll som förevarit vid Sannaverket under år 

2012.  

 

 

Kristinehamn den 27 februari  2013 

 

  
 

 

Peter Carlsson, Drift- och underhållschef Region Väst, Värmevärden  
 

 

 


