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Textdel – 2014 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. 

Hofors Energi, ångcentralen, förser Ovako Steel med processånga samt producerar och 

distribuerar fjärrvärme till centrala Hofors, Ovako och Böle industriområde. Värme- och 

ångproduktionen utgörs primärt med biobränsle samt från kylning av Ovakos processer. 

 

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

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

 

Lokalisering 

Hofors Energi, Ångcentralen är belägen inom OVAKOs industriområde efter riksväg 80 vid 

östra utfarten från Hofors. Avstånd till närmaste bostad är ca 400 m. 

 

Pannor 

I ångcentralen finns en oljepanna P1 på 19 MW, en fastbränslepanna P2 på ca 15 MW med 

rökgaskondensering 2 MW, economiser 0,3 MW samt en ångturbin på 1,6 MW för 

produktion av el. Oljepannan eldas med EO3.  

 

I ESR-byggnaden finns en elångpanna på 20 MW som spetsanläggning. En ångackumulator 

finns för att tillgodose Ovakos produktionssvängningar. Här finns också en ackumulatortank 

för fjärrvärme som gör att värmen kan lagras och användas vid behov.  

 

Spillvärme tas tillvara på från Ovakos Stålverk 4 genom att kyla rökgaserna och från 

trycklufts-kompressorerna i ESR.  

 

Reningsutrustning 

Rökgaserna från P1 renas ej. Rökgaserna från P2 får passera två parallella multicykloner 

innan de leds igenom en rökgaskondensering med värmeåtervinning. I rökgaskondenseringen 

kondenserar vattenånga i rökgaserna och rökgaserna sprayas med cirkulerande vatten. 

 

Bränslelager 

Oljan distribueras direkt i ledningar från Ovakos oljecisterner till ångcentralen.  

 

Fastbränslepannan eldas med råspån och skogsflis. Skogsflisen transporteras från närliggande 

bränsleterminaler och råspånet från närliggande sågverk.  

Flisen transporteras med hjälp av en travers och gripskopa från flisfickan till 

fastbränslepannans inmatningsschakt. 

 
Emissioner till luft 

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

Huvudsakligen består utsläppen till luft av koldioxid, kolmonoxid, kväveoxider samt stoft och 

svaveldioxid. 



 

 

Emissioner till vatten 

Utsläpp till vatten sker från rökgaskondenseringen. Kontinuerlig mätning och justering av 

pH-värdet sker på kondensatvattnet. Bestämning av suspenderat material görs genom 

laboratorieanalyser. 

 

Förändringar verksamheten under året 

Inga större förandringar av verksamheten har skett under året. 

 

 
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  

1996-05-22 

Tillstånd enligt 

miljöskyddslagen.  

 

Länsstyrelsen 

Gävleborg 

Tillstånd till ång- och värmeproduktion baserad 

på biobränsleeldning, oljeeldning och 

värmepumpar inom Ovako industriområde. 

2013-05-08 Länsstyrelsen Dalarna Villkorsändring för utsläpp av kolmonoxid till 

luft vid ångcentralen Hofors 

 

 

 
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  

   

 
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  

20140930 Tillsynsmyndighet Beslut om klassning enligt 

miljöprövningsförordningen 

20141127 Tillsynsmyndighet Förbud mot användande av aska 

 

 



 
5. Tillsynsmyndighet 
4 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 

 

Tillsynsmyndighet: 

Tillsynsmyndighet för anläggningen är Bygg & Miljö, Hofors kommun. 

 
 
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 

 
Produktionsenhet 2012 2013 2014 Kommentar 

Nyttig energi 
MWh 

Nyttig energi 
MWh  

Nyttig energi 
MWh 

 

P1 Oljepanna 106 110 91  

P2 Fastbränslepanna 86 943 77451 66642  

Rökgaskondensering 11200 10202 8823 Gäller för både 
rökgaskondensering 
och economiser  

Ångturbin 2 314 1054 51 Grön el 

Elångpanna 7 410 7348 4255  

Spillvärme  27 669 26597 32624 Från Ovako Steel 

Totalt 135 642 122762 112486  

 

Kommentar:  

 

För Hofors Energi finns ingen tillståndsgiven produktion fastställd. Anläggningen har varit i 

drift under hela året. Fastbränslepannan har varit avställd under en kortare tid under 

sommaren i samband med underhåll och revision 

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

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

(SMP). 

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

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

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

ska redovisas i SMP:s emissionsdel. 

 

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

senast den 31 mars 2016. 

 

  



9. Gällande villkor i tillstånd  
4 § 9. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts. 
 

Villkor Kommentar 

1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig 

överensstämmelse med vad bolaget angivit i 

ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit 

sig i ärendet 

Verksamheten bedrivs i enlighet med vad 

bolaget angivit i ansökan eller i övrigt åtagit 

sig i ärendet. Villkor uppfylls. 

2. Tidpunkt för driftstart för biopannan  när 

anläggningen kan tas i kontinuerlig drift ska 

meddelas tillsynsmyndigheten senast 1 månad 

före start. 

Villkoret uppfylls 

3. Stoftutsläppet från Ångcentralens biopanna 

ska begränsas till 75 mg/Nm3 som 

månadsmedelvärde och riktvärde vid 13 % 

CO2. 

Om stoftutsläppet överstiger 500 mg/Nm3 vid 

13 % CO2 får fortsatt drift endast ske under 

den tid och de villkor som medges från 

tillsynsmyndigheten. 

Stoftutsläppet från oljepanna får ej överstiga 

0,5 gram per kg olja. 

Enligt emissionsmätning utförd 2014-02-11 

var värdet på stoftutsläppet från 

fastbränslepannan 17 mg/Nm3 vid 13 % CO2. 

Det högsta uppmätta månadsmedelvärdet 

under 2014 var 30,4 mg/Nm3 vid 13 % CO2. 

För oljepannan var värdet på stoftutsläppet 

0,00mg/Nm3 vid 13 % CO2. Mätningen 

genomfördes 2011-06-16 

Villkoret uppfylls.   

4. Utsläpp av svavel får ej överstiga vad som 

anges i svavellagstiftningen 
Vid anläggningen förbränns EO3A Ultra LS, 

med en svavelhalt på 0,05 mass %.  

Villkoret uppfylls. 

5. Utsläpp av kväveoxider (räknat som NO2) 

från biopannan får efter två års drift inte 

överstiga 75 mg/MJ tillfört bränsle som 

gränsvärde och årsmedelvärde. Under de två 

första åren ska 75 mg/MJ tillfört bränsle gälla 

som riktvärde och årsmedelvärde. 

 

Utsläpp av kväveoxider (räknat som NO2) 

från oljepannan får inte överstiga 175 mg/MJ 

tillfört bränsle som gränsvärde och 

årsmedelvärde.  Fr.o.m. år 2000 ska 

motsvarande värde vara 150 mg/MJ. 

 

Efter två års drift ska utsläppen av 

kväveoxider (räknas som NO2) från hela 

Ångcentralen understiga 100 mg/MJ tillfört 

bränsle och årsmedelvärde. 

Årsmedelvärde NOx(räknat som NO2) för 

biopannan 2014 var 42,2 mg/MJ. 

 

Oljepannan uppmättes vid 

emissionsmätningen utförd 2011-06-16 till 

125mg/MJ tillfört bränsle. 

 

Utsläppet för hela centralen blir 44,3 mg/MJ.  

Villkor uppfylls. 

6. Vid utnyttjande av sekundära 

kväveoxidreducerande åtgärder…. 
Villkoret är ej aktuellt. Inga sekundära 

kväveoxidreducerande åtgärder utförs. 



7. Utsläppet CO ska begränsas till 90 mg/MJ 

tillfört bränsle räknat som dygnsmedelvärde 

och max 180 mg/MJ som 

halvtimmesmedelvärde. Dessa värden gäller 

som riktvärden.  
  

Från och med 2013-05-08 Gäller 

Utsläpp av kolmonoxid ska begränsas så att 

det för 95 % av dygnsmedelvärdena under ett 

kalenderår inte överskrider 500 mg/m3 norm 

torr gas vid 6% O2. Detta värde gäller dock 

inte vid start och stopp av pannan. 

Antal överskridna dygnsmedelvärden under 

2014 är 9 st. Detta innebär att 97,3 % av 

dygnsmedelvärdena under perioden inte 

överskrider tillåtet värde. 

Villkoret uppfylls för perioden. 

8. Värmepumparna ska drivas ........ 

 
Ej aktuellt. Värmepumparna är tömda och 

borttagna. 

9. Bränslen ska lagras på sådant sätt att risk 

för damning, lukt, föroreningar av yt- och 

grundvatten och förekomst av råttor 

minimeras. Biobränslelager skall ligga minst 

300 meter från närmaste bebyggelse. 

Bränslet vid anläggningen lagras direkt i 

bränslefickan. Villkoret uppfylls. 

 

10. Om förvaring av eldningsolja kommer att 

ske i egen regi ska den förvaras i invallad 

cistern med överfyllnadsskydd och nivåvakt. 

Olja köps genom Ovako och levereras via 

Ovakos oljenät. Inget eget lager finns. 

 
11. Kemikalier och eventuellt miljöfarligt 

avfall ska förvaras säkert (inomhus eller på 

rätt underlag under tak) för att minimera 

risken för läckage till omgivningen. 

Kemikalierummet är försett med invallning. 

Villkoret uppfylls. 

 

12. Kondensatvatten ska pH-justeras till pH 6-

8 och får högst innehålla 50 mg/l 

suspenderande ämnen som riktvärde innan det 

släpps till Ovakos industriavlopp och vidare 

till Hoån. Skulle kondensatvatten släppas 

direkt till Hoån ska 10 mg/l gälla som 

riktvärde för susp ämnen. Kondensatvattnets 

temperatur får ej medföra temperaturhöjning 

av Hoån med mer än 0,2 grader. 

Stickprovskontroll har genomförts:  

2014-04-03   2,4 mg/l 

2014-06-03  <2,0 mg/l 

2014-11-11  <2,0 mg/l 

 

Kondensatvattnet har en kontinuerlig pH 

justering. 

Villkoret Uppfylls. 

13. Avskilt stoft och aska från 

trädbränslehantering ska i första hand 

återföras till skogsmark. Trädbränsleaska ska 

hållas skild från sådan aska som inte är 

lämplig att återföras till skogsmark. 

Askan används idag för att bygga bullervallar 

vid företagets bränsleterminal. 

Villkoret Uppfylls. 

14. Övrigt stoft, aska och slam ska deponeras 

vid anläggning som har tillstånd enligt 

miljöskyddslagen för sådant avfall alternativt 

omhändertas på annat sätt som kan godtas av 

tillsynsmyndigheten. 

Villkoret Uppfylls. 

15. Ett förslag till kontrollprogram för 

anläggningen i enlighet med 

Naturvårdsverkets allmänna råd 89.2  

"Anläggningskontroll" inklusive 

omgivningskontroll ska ges in till 

tillsynsmyndigheten senast sex månader från 

detta beslut. 

Villkoret är uppfyllt. I överenskommelse med 

tillsynsmyndigheten är kontrollprogrammet 

ersatt av "Miljöinstruktion för övervakning 

och mätning". 

 



16. Senast ett år från det att biopannan tagits i 

drift ska en förstagångsbesiktning av hela 

anläggningen utföras av utomstående expertis. 

Provtagningar av utsläpp till luft ska ske och 

analyseras av ackrediterat laboratorium. 

Villkoret Uppfyllt. 

17. Biopannan ska vara försedd med 

instrument för kontinuerlig mätning och 

registrering av kväveoxider, koloxider och 

stoft. 

Villkoret Uppfyllt. 

18. Avlopp för rökgaskondensat och 

rengöringsvatten samt utsläppspunkt för 

dagvatten ska förberedas för provtagning av 

avloppsvatten enligt Naturvårdsverkets 

allmänna råd 90:1 om inte dessa vatten kan 

samordnas med Ovako Steels provtagningar 

inom området. 

 

Provtagning av rökgaskondensat kan tas på 

anläggningen, inget rengöringsvatten 

förekommer från anläggningen, pannorna 

torrsotas.  

Villkor uppfylls. 

 
10. Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m. 
4 § 10. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som 

utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa. Där så är möjligt ska 

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

 

Kommentar:  Här bör redovisas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av t.ex. villkor för 

verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som inte omfattas av punkt 11-12 och kan gälla t.ex. utsläpp, energi 

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

 
Genomförda kontroller och mätningar under året 
 

2014-02-11 Ilema Miljöanalys AB    Emissionsmätning 

 

Emissionsmätning. Kontroll av villkorsefterlevnad. Villkoren uppfylls. 
 

 
Utsläpp till luft 
 
Parameter Enhet Utsläppspunkter Utsläpp mängd till luft Kommentar 

2012 2013 2014 

NOx kg P2 19858 14869 11885 
 

 

S kg P1 40 59 39  

CO2 fossilt ton P1 36 47 31  

 
 

Tillförd mängd bränsle för energiproduktion 

 

Bränsleförbrukning (År) 2012 2013 2014 

Eldningsolja [MWh] 134 170 122 

Biobränsle [MWh] 98953 90981 75408 

El [MWh] 7639 7575 4387 

Sekundärvärme [MWh] 27669 26597 32624 

 
 

 



 

 

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

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

emissionsdel. 
 

 Aktuell Ej aktuell 

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

avloppsvatten från tätbebyggelse, SNFS 1990:14 
 X 

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

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

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

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

användning av organiska lösningsmedel.  
 

 Aktuell Ej aktuell 

Utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar 

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

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

 

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

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

SMP:s emissionsdel. 

 

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

senast den 31 mars 2017. 
 

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

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

emissionsdel. 

 

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

tills vidare i en separat textmall som finns i SMP. 

 

 

15. Förordningen 2013:252 Resultat från årlig kontroll av automatiska mätsystem. 
 4 § 15. För förbränningsanläggning som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar, 

och som enligt 21 § nämnda förordning omfattas av krav på kontinuerlig mätning av föroreningshalter i rökgaser, ska 

redovisas resultaten från sådan årlig kontroll av automatiska mätsystem som anges i 27 § i samma förordning. 

Ej aktuell 

 



 
16. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner 
4 § 16. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt 

för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 
 

AVA 

 

AVA står för availability och är namnet på Värmevärdens program för ökad driftsäkerhet som 

startade upp under senare delen av år 2013. Uppdraget för AVA är att skapa en grund för hög 

säkerhet och tillgänglighet. Under våren 2014 introducerades 5S arbetet på samtliga 

anläggningar inom Värmevärden.  5S, som betyder - Sortera, Strukturera, Städa, 

Standardisera och Se till, är en metod väl spridd i alla typer av industrier och administrativ 

verksamhet för att på ett konkret sätt skapa ordning & reda i vardagen.  

 

 

 
 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 2014 har ingen rapport 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. 
 

Genom sänkt returtemperatur på fjärrvärme samt förbättrad styrning har tillvaratagande av 

spillvärme från Ovako ökat med ca 10% under vintermånaderna. 

 
 19. Ersättning av kemiska produkter mm  
4 § 19. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors 

hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 
 

För inköp och hantering av kemiska produkter så tillämpas de instruktioner som ingår i 

Värmevärden miljöledningssystem samt kemikaliehanteringssystemet Chemsoft. 

Instruktionerna syftar till att så långt som möjligt minska antalet skadliga kemiska produkter.  
 

 



20. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 
4 § 20. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från 

verksamheten och avfallets miljöfarlighet.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 
 

Åtgärder: 

 

Från förbränningen produceras avfall i form av aska, från verksamheten genereras också annat 

avfall från underhållsarbete och kontor.  

Hofors Energi ansökte om utökning av bullervallar vid bränsleterminalen i oktober. 

Tillsynsmyndigheten förbjud dock Hofors Energi använda aska som material för ny utfyllnad 

och ny bullervall vid bränsleterminalen. 

Beslutet kommer att överklagas. 

 

Mängden aska från ångcentralen till terminalen under året var 554 ton. 

Mängden avfall från verksamheten var 2,696 ton. 

 

 
21. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för 
miljön eller människors hälsa 
4 § 21. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker som kan 

ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. 

  

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 
 

Riskhantering 

 

Värmevärden bedömer miljö- och hälsopåverkan vid såväl normal som onormal verksamhet 

genom att värdera transporter, användning av insatsvaror och bränslen, utsläpp till mark, 

vatten och luft samt uppkomst av avfall. Till detta hör också störning av samhälle och natur 

genom vårt markutnyttjande. Som normala förhållanden räknas planerad verksamhet med 

kontinuerlig drift, laständringar samt start och stopp. Underlag för bedömning av 

miljöpåverkan är en miljöutredning. Onormala förhållanden är det som sker oplanerat. 

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

behovet av nya riskanalyser. 

 

 
22. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som 
verksamheten tillverkar 
4 § 22 En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga 

miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder 

detta eventuellt har resulterat i.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 
 

Åtgärder: 

 

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

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

dricksvatten och utgör i sig inte någon miljöfara. Färgning av vattnet sker genom att det 

tillsätts ett grönt färgämne vilket underlättar läcksökning. För att minska fjärrvärmeläckaget 

pågår en kontinuerlig bevakning av mängden tillfört vatten till nätet och insatser görs för att 

hitta läckage när misstanke om nya läckor uppstår. Under hösten 2014 utfördes en 

flygfotografering av fjärrvärmenätet i syfte upptäcka möjliga läckor. 

 



 

  



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

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

denna paragraf har samma betydelse som industriutsläppsförordningen): 

 

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

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

Beslutets innehåll: 

 

 

Om statusrapport har getts in ska dessutom anges tidpunkt för inlämnadet och till vilken myndighet detta har gjorts. 

Tidpunkt för inlämnadet: 

Myndighet: 

 

Dessutom ska vad som anges i följande underpunkter uppfyllas. 

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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