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1 Verksamhetsbeskrivning 

1.1 Verksamhetens inriktning och lokalisering 

Värmevärden Nynäshamn AB äger kraftvärmeverket i Nynäshamn som förser 

raffinaderiet, Nynas Refining, med processånga samt fastigheter inom tätorten med 

fjärrvärme. Värme- och ångproduktionen utgörs primärt med biobränsle och spillvärme 

från kylning av Nynas processutrustning. Inom verksamheten produceras även 
processvatten både för internt och externt nyttjande. 

1.2 Lokalisering 

Anläggningen är belägen i anslutning till industriområdet Norvik i Nynäshamn. 

1.3 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar 

Pannor 

Verket består av en fastbränslepanna 24 MW och en oljepanna 11MW. 

Fastbränslepannan (BFB) använder framförallt returträ som bränsle, kompletterat med en 
inblandning av slakteriavfall, s.k. ”biomal” samt PTP-briketter. Vid störning på 

rökgasreningen och dylikt samt vid brist på returträ används skogsflis som bränsle. Som 

tänd-, stöd- och reservbränsle används eldningsolja 1 och eldningsolja 5 (lågsvavlig). 
Anläggningen är även utrustad med rökgaskondensering, kopplad till fjärrvärmenätet, på 

ca 5 MW. Oljepannan (OP) används som reserv vid stopp på fastbränslepannan samt som 

spetslast vid stort behov av effekt. 

Reningsutrustning 

För reduktion av utsläpp till luft är anläggningen försedd med två olika typer av 

rökgasrening. Den första typen av rökgasrening består av två stycken slangfilter med 

tillsats av aktivt kol och kalk och den andra typen är rökgaskondensering. 
Rökgaskondenseringen nyttjar den energi som uppstår då vattenånga i rökgaserna kyls 

under daggpunkten och kondenseras till vatten. Rökgaskondenseringen är ansluten till 

rökgaskanalen från fastbränslepannan efter den rökgasrening som består av slangfilter. 
Rökgaskondenseringssystemet återvinner det kondensatvatten som uppstår genom att 

rena kondensatvattnet och återanvända det renade vattnet som spädvatten till 

anläggningens ångsystem. Slamvatten från rökgaskondenseringen återförs till pannans 
eldstad.  Rökgaskondenseringen bidrar därför inte till vattenutsläpp från anläggningen. 

 

Bränslelager 

Fastbränslen 

Består primärt av returflis, skogsflis, sågspån, bark och biomal, vilka kommer att förvaras 

dels i ett för ändamålet avsett bränslelager (rymmer ca 3 600 m
3
) och dels utomhus på 

asfalterad yta. Därtill kommer rundved att förvaras på den asfalterade ytan och vid behov 
flisas till skogsflis.  
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Olja 

Förvaras i dubbelmantlad cistern om 200 m
3
.  

 

Diesel 

Förvaras i dubbelmantlad cistern om 48 m
3
. Dessutom finns en mindre tank inomhus på 3 

m
3
, som utgör bränsle till reservdiesel. 

 

Askhantering 

Askan separeras från bio- respektive oljepannan. Aska från biopannan utgörs dels av 
bottenaska och dels av flygaska. Bottenaska matas ut tillsammans med sand för 

förbränningen till en container på 12 m
3
 som placerats i marknivå för bortförsel med 

lastbil. Flygaska transporteras pneumatiskt till en flygasksilo på 70 m
3
, varvid bulkbilar 

tömmer silon. 

1.4 Förändringar av verksamheten under året 

Inga förändringar är genomförda under året. 

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. Biomal ger vid fel hantering illaluktande lukt och ingår därför 

som en betydande miljöaspekt för verksamheten. 

2.1 Utsläpp till luft 

Övriga emissioner underskrider tröskelvärden för rapportering. 

 Utsläppspunkt 2010 2011 2012 

NOx  Fastbränslepanna 24 462 30 348 31 549 

NOx  Oljepanna 9 070 6 029 7 585 

Totalt  33 532 kg 36 377 kg 39 134 kg 

 

2.2 Utsläpp till vatten  

Det finns inget utsläpp till vatten från Nynäshamns KVV. Rökgaskondenseringssystemet 
återvinner det kondensatvatten som uppstår genom att rena kondensatvattnet och 

återanvända det renade vattnet som spädvatten till anläggningens ångsystem. 

Rökgaskondenseringen bidrar därför inte till vattenutsläpp från anläggningen.  Det 
sanitära avloppet är kopplat till septitank som töms regelbundet och transporteras till 

kommunens reningsverk. Dagvattenavloppet leds till Nynas dagvattennät och ut i 

Östersjön. Vatten från brunnar inom anläggningen går via oljeavskiljare. 
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3 Gällande tillstånd 

Datum 
 

Tillståndsgivande 
myndighet 

Tillstånd enligt  Beslut avser 

2001-10-17 Länsstyrelsen Miljöskyddslagen Att uppföra kraftvärmeverk i Nynäshamn  
Nr: 18411-2000-48514 

2002-03-11 Miljödomstolen  Upphävande av vissa villkor enligt 
tillståndsbeslut 

3.1 Anmälda ändringar under året 

Datum 
 

Tillståndsgivande 
myndighet 

Anmälan enligt 
befintligt tillstånd 

Anmälan avser 

Inga anmälningar är ingivna under året. 

3.2 Föreläggande och förbud  

Inga förelägganden eller förbud finns för anläggningen. 

3.3 Tillsynsmyndighet  

Tillsynsmyndighet för anläggningen är Nynäshamns kommun, utövare av tillsynen är 
Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund. 

 

4 Villkorsefterlevnad 

4.1 Tillståndsgiven och faktisk produktion  

Produktion av värme och el under året med olika bränslen vid KVV Nynäshamn i GWh jämfört 
med föregående år 

Produktion (GWh) 2010 2011 2012 

Bioenergi produktion av processånga och 
fjärrvärme med rökgaskondensering 

167,3 153,4 172,0 

Oljepanna  24,7 20,3 17,9 

Elpanna 13,1 14,3 12,4 

Elproduktion  6,7 5,9 5,1 

Spillvärme 40,3 26,7 24,3 
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Bränsleförbrukning vid Nynäshamns KVV jämfört med föregående år.  

Bränsle, GWh 2010 2011 2012 

Mängd/Volym Mängd/Volym Mängd/Volym 
 

Returflis 75,8 104,4 107,6 

Skogsflis 86,9 15,0 4,6 

Biomal 24,1 26,9 23,4 

PTP*  2,6 15,6 17,2 

Spillvärme 40,3 26,7 24,3 

Eldningsolja 1 0,6 1,2 2,5 

Eldningsolja 5 27,7 24,4 20,5 

*Papper, Trä och Plast 
 
 

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 

1 Om inte annat följer av nedan givna villkor ska verksamheten, inklusive åtgärder för att 
begränsa vatten- och luftföroreningarna samt andra störningar för omgivningen, 
bedrivas i huvudsaklig överenskommelse med vad sökanden i 
ansökningshandlingarna och övrigt i ärendet angivit eller åtagit sig. 

 Kommentar: Villkoret uppfylls. 

2 Verksamheten ska bedrivas och anläggningarna underhållas så att utsläppen till luft 
och vatten samt miljöstörningar i övrigt blir så små som möjligt. 

 Kommentar: Verksamheten bedrivs och anläggningarna underhålls för att minimera 
utsläpp och miljöstörningar. Villkoret uppfylls. 

3 Utsläppspunkten för rökgaserna skall vara belägen minst 50 meter över mark. 

 Kommentar: Villkoret uppfylls. 

4 Verksamheten får som riktvärde inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus 
vid bostäder än 
 
50 dB(A) vardagar dagtid kl 07.00-18.00 
40 dB(A) nattetid kl 22.00-07.00 
45 dB(A) övrig tid 
 
Den momentana ljudnivån på grund av verksamheten får nattetid vid bostäder inte 
överstiga 55 dB(A). 

 

 Kommentar: Bolaget har inte utfört bullermätningar sedan prestandaprovet 2004. Bolaget 
har inte förändrat verksamheten så att ytterligare buller uppkommit. Inga klagomål har 
förekommit. Villkoret uppfylls. 
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Villkor nr Villkorstext 

5 Förvaring och hantering av kemiska produkter och avfall ska ske på sådant sätt att 
spill och utläckage inte kan förorena dag- och spillvatten eller icke hårdgjord mark. 
Avfall inklusive askor skall tas omhand selektivt och skall nyttiggöras beroende på vad 
de är lämpade för. Avfall som lämnar anläggningen skall föras till godkänd mottagare. 

 Kommentar: Bolaget hanterar aska selektivt. Bottenaska och flygaska körs av Foria till 
behandlingsanläggningen i Högbytorp. Transportdokument erhålls för varje transport. 
Villkoret uppfylls. 

6 Förslag till kontrollprogram skall upprättas och lämnas till tillsynsmyndigheten senast 3 
månader före idrifttagning av anläggningen. 

 Kommentar: Första utgåva av kontrollprogram daterad 2003-09-10, senaste revidering är 
gjord 2011-03-09. Villkoret uppfyllt. 

7 Förstagångsbesiktning skall ske senast 6 månader efter att anläggningen har tagits i 
drift. I det fall ett begränsningsvärde överskrids vid besiktningen skall denna inte 
avslutas förrän den utrustning som är föremål för besiktningen justeras till att klara 
gällande villkor. 

 Kommentar: Villkoret uppfyllt. 

8 Biobränslepannan 
Returflis från sorterat trä avfall får inte innehålla farligt avfall.  

 Kommentar: Bolaget innehar avtal med bränsleleverantörer, vilka reglerar innehållet i 
bränslet. Villkoret uppfylls. 

9 Utsläppet av svavel får som årsmedelvärde uppgå till högst 50 mg/MJ tillfört bränsle 

 Kommentar: Enligt årsrapport uppgår årsmedelvärdet under året till 3,8 mg/MJ, inga 
månadsmedelvärden överskred årsgränsvärdet. Villkoret uppfylls. 

10 Utsläppet av kväveoxider (räknat som NO2) får som årsmedelvärde uppgå till  högst 60 
mg/MJ tillfört bränsle. 

 Kommentar: Enligt bolagets årsrapport uppgår årsmedelvärdet under året till 51,3 
mg/MJ. Villkoret uppfylls. 

11 Villkoret avseende lustgas har upphävts. 

12 Utsläppet av ammoniak, NH3, får som månadsmedelvärde uppgå till högst 10 mg/MJ 
tillfört bränsle. 

 Kommentar: Enligt årsrapport överskreds inga månadsmedelvärden under året. Villkoret 
uppfylls. 

13 Utsläppet av koloxid, CO, får som timmedelvärde uppgå till högst 180 mg/MJ tillfört 
bränsle och som dygnsmedelvärde till högst 90 mg/MJ tillfört bränsle. 
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Villkor nr Villkorstext 

 Kommentar: Enligt årsrapport överskreds inga dygnsmedelvärden under 2012. Villkoret 
uppfylls. 

14 Biobränslepannan skall förses med instrument för kontinuerlig mätning och registrering 
av utsläpp av kväveoxider, ammoniak, koloxid och syrgas. 

 Kommentar: Biopannan är försedd med kontinuerlig mätning av kväveoxider, ammoniak, 
koloxid och syrgas. Villkoret uppfylls. 

15 Utsläppet av stoft får vid normal drift som riktvärde och månadsmedelvärde uppgå till 
högst 10 mg/m

3
ntg. Stoftutsläppet får aldrig överskrida 500 mg/m

3
ntg. Om 

stoftutsläppet ökar till den nivån ska pannan stängas av.  
 

 Kommentar: Vid utsläppsmätningar 2012 uppmättes stoftemissionen till 0,2 mg/m
3
ntg vid 

11% O2 av Metlab miljö AB. Enligt årsrapport överskreds inga månadsmedelvärden under 
2012. Villkor uppfylls. 

16 Utsläppet av organiska ämnen i gas- och ångform, omräknat till totalt organiskt kol, 
TOC, får som dygnsmedelvärde uppgå till 10 mg/m

3
ntg.  

 Kommentar: Vid utsläppsmätningar 2012 uppmättes emissionen av TOC till 0,1 
mg/m

3
ntg vid 11% O2 av Metlab miljö AB. Villkor uppfylls. 

17 Utsläppen av väteklorid (HCl) och väteflorid (HF) får som dygnsmedelvärde uppgå till 
10 mg/m

3
ntg respektive 1 mg/m

3
ntg. 

 

 Kommentar: Dygnsmedelvärdet för HCl mäts kontinuerligt och har vid fyra tillfällen 
överskridits p.g.a. mätarfel (se nedan). Vid mätning av Metlab redovisas HCl-emission till 
0,01 mg/m

3
ntg vid 11 % O2. HF har uppmätts av Metlab miljö AB vid två mättillfällen, dels 

till <0,14 och dels till <0,001 mg/m
3
ntg vid 11 % O2. Villkoret uppfylls. 

18 Utsläppsgränsvärdet av den totala koncentrationen av dioxiner och furaner beräknad 
med hjälp av begreppet toxisk ekvivalens enligt bilaga 1 i EU-direktivet 2000/76/EG får 
uppgå till 0,1 ng/m

3
ntg.  

 

 Kommentar: Metlab miljö AB vid två mättillfällen under 2012 bestämt dioxinhalten i 
rökgasen som TCDD-ekvivalenter enligt I-TEQ  till 0,0028 respektive 0,0059 ng/m

3
ntg vid 

11% O2. Villkoret uppfylls.  

19 Utsläppet till luft av metallföroreningar får som riktvärde uppgå till de halter som 
 anges nedan. Värdena omfattar både stoftburet utsläpp och utsläpp av respektive 
 metall och metallförening i gas- och ångform.  
 
 Sammantaget kadmium och tallium                 0,05 mg/m

3
ntg. 

 Kvicksilver                                                       0,05 mg/m
3
ntg. 

 Sammantaget antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, 
 koppar, mangan, nickel och vanadin                      0,5 mg/m

3
ntg. 

 Kommentar: Metlab miljö AB har vid två tillfällen under året mätt och bestämt: 
Sammantaget kadmium och tallium                             <0,037 resp <0,04 µg/m

3
ntg  

Kvicksilver                                                             0,027 resp 0,051 µg/m
3
ntg  

Sammantaget antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, 
     koppar, mangan, nickel och vanadin                            4,07 resp 3,5 µg/m

3
ntg  

 
Samtliga halter har normerats till 11% O2. 
 
Villkor uppfylls. 
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Villkor nr Villkorstext 

20 Oljepannan 
 
Villkoret avseende andelen fossilt bränsle har upphävts. 

21 Utsläppet av stoft får som riktvärde och månadsmedelvärde uppgå till högst 1,0 g/kg 
olja. 

 Kommentar: Vid emissionsmätning 2012 uppmättes stofthalten till 0,085 g/kg olja av 
Metlab miljö AB. Villkor uppfylls. 

22 Utsläppet av svavel får som årsmedelvärde och gränsvärde uppgå till högst 100 
mg/MJ tillfört bränsle. 

 Kommentar: Bolaget använder en eldningsolja med max 0,4 % svavel, varför emissionen 
inte ska kunna överstiga 100 mg/MJ. Enligt årsrapport uppgår årsmedelvärdet till 84,9 
mg/MJ under 2012. Villkor uppfylls. 

 
23 

Utsläppet av kväveoxider (räknat som NO2) får som riktvärde och årsmedelvärde 
uppgå till 130 mg/MJ tillfört bränsle. 

 Kommentar: Vid emissionsmätning 2012 uppmättes NOx-emissionen till 207 mg/MJ av 
Metlab miljö AB. Kommunikation har hållits med tillsynsmyndigheten. Enligt årsrapport 
uppgår årsmedelvärdet till 106,8 mg/MJ under 2012. Villkor anses uppfyllt. 

24 Utsläppet av kolmonoxid vid oljeeldning får som dygnsmedelvärde inte överstiga 50 
mg/MJ tillfört bränsle. Som riktvärde får koloxidutsläppet inte överstiga 100 mg/MJ, 
räknat som timmedelvärde. 

 Kommentar: Vid emissionsmätning 2012 uppmättes CO-emissionen till <0,3 mg/MJ av 
Metlab miljö AB. Villkor uppfylls. 

4.3 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. 

4.3.1 NFS 2002:28 

Sammanfattning av utsläppsmätningar 
På uppdrag av Värmevärden Nynäshamn AB har Metlab miljö AB utfört 

emissionsmätningar vid bolagets anläggning vid Nynäshamns kraftvärmeverk. 

Mätningarna utfördes den 13 juni samt 14 november 2012. Mätningarna avser 
villkorskontroll i enlighet med NFS 2002:28.  

Resultatet från villkorskontroll visar att samtliga kontrollerade villkor innehålls 

med god marginal. Resultaten redovisas mer utförligt i tabell nedan.  
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Resultat i sammandrag av emissionsmätningar. 

Avseende  Enhet  2012-06-13 2012-11-14 Villkor  
enligt NFS 

2002:28  

Nyttig effekt  MW  16,5 20  

O2-halt  vol. % tg  6,3 6,0  

CO2-halt  vol. % tg  14,2 12,6  

CO-halt  mg/m
3
ntg  - 2,4  

HF-halt  mg/m
3
ntg 11% O2  < 0,001 < 0,14 1,0  

Totalt Cd + Tl  µg/m
3
ntg 11% O2  < 0,04 < 0,037 50  

Totalt Hg  µg/m
3
ntg 11% O2  0,051 0,027 50  

Totalt tungmetaller  

(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn
+Ni+V)  

µg/m
3
ntg 11% O2  3,5 4,07 500  

PCDD/PCDF  ekv. enligt I-
TEQ (Rökgas)  

ng/m
3
ntg  0,0086 0,0042  

D:o (vid 11 % O2)   ng/m
3
ntg  0,0059 0,0028 0,10  

Anm:  m3ntg = torr gas vid normaltillstånd (0 °C och 101,3 kPa)  

 

Kommentarer  
Villkoren som anges i NFS 2002:28 om avfallsförbränning angående utsläpp av dioxin, 

HCl, HF samt tungmetaller innehålls med god marginal vid mättillfället.  

 

5 Utförda mätningar och besiktningar under året 

5.1 Sammanfattning av periodisk besiktning 2012 

Egenkontrollen vid anläggningen bedrivs systematiskt enligt väl inarbetade rutiner. Den 
tekniska nivån på produktionsutrustning, reningsanläggningar och 

emissionsövervakningssystem uppfyller gällande krav. Vid besiktningen har följande 

avvikelser upptäckts: 
 

Datum Utförare Uppdrag 

120613 & 
121114 

Metlab miljö AB Utsläppsmätning BFB (biopanna) 

121115 Metlab miljö AB Utsläppsmätning OP (oljepanna) 

120303 Metlab miljö AB Periodisk besiktning 2011 

130313 Metlab miljö AB Periodisk besiktning 2012 

121114-15 Metlab miljö AB Extern kontroll av gasanalyssystem 

121114 Metlab miljö AB Årlig tillsynskontroll – AST  
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 Emissionsvillkor enligt NFS 2002:28 innehålls för 2012 med undantag för 2 st 

överskridna dygnsvillkor avseende SO2  

 Oljepannans O2-mätare i mätcontainern var ur funktion vid besiktningsdagen. 
Fungerade ej tillfredställande vid jämförande mätning i november 2012. 

 Överfyllnad av NH3-behållare i kemirummet under 2012 medförde spill av 7 m³ 25 % 
NH3 till avloppet. Har åtgärdats med självstängande ventil. 

 Container för ”blandat avfall” innehåller i huvudsak brännbart avfall. Bedömning görs 
om benämningen ska ändras till ”brännbart avfall” 

 Tättingen vid oljecisternen hade bortklippt hörn men bedömdes tillräckligt stor för att 
fungera. Förvaringsplatsen för smörjolja och spillolja vid miljöcontainern bör förses 

med tydligare skyltning för att förhindra risken för förväxling vid tappning respektive 

påfyllnad 

 Vid oljepannan var tvättmusslans dieseldunk placerad på golvet intill 

spillskyddstråget.  

 Tätting placeras vid golvbrunnen i närheten av lutcisternen i rökgaskondenseringen 

 Rutin för kalibreringskontroll av oljepannans stoftmätare bör fastställas.  

 Larmet för läckage från den dubbelmantlade cisternen fungerade ej. Vid kontroll 

noterades att mantelutrymmet var vattenfyllt till en nivå över givaren. Bör åtgärdas 
och kontrollrutin fastställas. 

 Rutin bör finnas i miljöinstruktionen för att säkerställa att kalibrerfunktioner från 
QAL2 blir införda.  

 Oljepannans avlopp i golvrännan saknade tätting. En permanent lösning av åtgärderna 

för att hindra olja att nå avloppet i händelse av oljeläckage bör genomföras. 
 

Samtliga avvikelser kommer att hanteras inom ramen för rutinmässig avvikelsehantering. 

 

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.  

 

7 Tillbud och störningar, samt vidtagna åtgärder 

Driftstörningar och avvikelser från normaldrift samt eventuella klagomål från 

allmänheten journalförs rutinmässigt i verksamhetens avvikelserapporteringssystem. 
Under året har tre stycken rapporter registrerats avseende miljöstörningar, störning eller 

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

Datum Händelse Maximo id nummer 

2012-01-25 SO2 har överskridit dygnsmedelvärde 4144 

Åtgärd: Bränslebyte från RT-flis till skogsflis 

2012-03-03 SO2 har överskridit dygnsmedelvärde 4674 

Åtgärd: Bränslebyte från RT-flis till skogsflis och annat bättre RT-flis 
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8 Åtgärder som har vidtagits för att minska miljöpåverkan 

Värmevärden i Nynäshamn AB ingår i Värmevärdens miljöcertifikat enligt ISO 14001 

och miljöledningssystem finns för anläggningen. Företaget revideras årligen med 
avseende på ISO 14001.  

8.1 Åtgärder för energihushållning/effektivisering  

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

En energikartläggning utfördes under året. Denna presenterades i februari 2013.  

8.2 Åtgärder för att minska råvaruförbrukningen 

De stora råvaruförbrukningarna på anläggningen 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 annat användas som täckmaterial för sluttäckning av deponier och 

jordförbättringsmedel.     

8.3 Nyckeltal för energiförbrukning Nynäshamn KVV 

Produktion Nynäshamn KVV år 2012 = 214,2 GWh 
Total elförbrukning Nynäshamn KVV år 2012 = 8,67 GWh 

Nyckeltal 214,2/8,67= 24,7 . 

 

9 Kemiska produkter 

 

 

Värmevärden i Nynäshamn AB 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 minska antalet skadliga kemiska produkter.   

2012-08-04—07 HCl har överskridit dygnsmedelvärde 
p.g.a. felaktig mätning 

9434 

Åtgärd: Felaktig mätare har åtgärdats 

Kemikalienamn Mängd (ton) Användningsområde 

Natriumhydroxid 119 Vattenbehandling 

Saltsyra 62 Vattenbehandling 

Avhärdningssalt 84 Vattenbehandling 

Ammoniak 135 Rökgasrening 

Aktivt kol 21,6 Rökgasrening 

Kalk 342 Rökgasrening 
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10 Avfallsmängder 

Anläggningen genererar aska och stoft från pannor. Avskilt stoft från slangfiltren 
borttransporteras kontinuerligt. Mängder och entreprenörer för transporter samt slutgiltigt 

omhändertagande av restprodukter journalförs och redovisas internt till 
anläggningsägaren samt externt till tillsynsmyndigheten i nedanstående tabell.  

 
Avfallsslag EWC-kod 

enl bil 2 
AF 

Mängd/år 
(ton, kg, st) 

Transportör Mottagare 

Farligt avfall 

Flygaska 10 01 16* 2 841 ton RagnSells Högbytorp 

Bottenaska 10 01 14* 961 ton RagnSells Högbytorp 
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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* 72 kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

D10 

Oljeabsorbenter 15 02 02* 0 kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

D10 

Oljefilter 16 01 07* 0 kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

D10 

Färgburkar/lösnings
medel 

08 01 11* 0 kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

D10 

Lampor 
innehållande 
kvicksilver 

20 01 21* 0 kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

R7 

Småkemikalier 16 05 06* 0 kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

D10 

Elektronikavfall 16 02 13* 22 kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

R7 

Bilbatterier 16 06 01* 70 kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

R14 

Småbatterier 16 06 03* 0 kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

R14 

Hydraulslang 13 01* 0 kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

D10 

Lösningsmedel 20 01 27* 0 kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

D10 

Aerosoler 15 01 11* 0 kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

D10 

Lysrör 20 01 21* 50 st Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

R7 

- EWC koderna är framtagna från Avfallsförordningen 2011:927.  

- EWC-koder markerade med * är enligt Avfallsförordningen farligt avfall. 

- Insamling och sortering av avfall för återvinning görs av papper, wellpapp, metallskrot, glas och brännbart 
byggavfall. Kontorsavfall och avfall från personalmatsal mm omhändertas av stadens 

renhållningsentreprenör. 

- Befintliga oljeavskiljare inspekteras regelbundet av anläggningens personal. Vid behov töms 

oljeavskiljarna av särskilt anlitad entreprenör, vilken ombesörjer bortfraktning för omhändertagande. 

- Farligt avfall samlas i en miljöstation inom området. Tömning och bortfraktning utförs av Sita Sverige AB 

 

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.  
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För Nynäshamn KVV gjordes en riskanalys år 2006 samt 2010. Risksamråd utförs varje 

år. 

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 hålla förlusterna så små 

som möjligt sker färgning av vattnet med ett grönt färgämne vilket underlättar 
läcksökning. 

 

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  

Emissionsdeklaration och 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 KVV Nynäshamn under 

år 2012.  
 

Nynäshamn den 28 mars 2013 

 

 
............................................................................... 

 
 

Värmevärden i Nynäshamn AB 

Anders Gustafsson 

Drift- och underhållschef 


