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Hällefors Värme AB.



Textdel – 2016 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. 
 

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

Hällefors och Grythyttans tätorter inom Hällefors kommun. Miljöpåverkan sker i huvudsak genom 

utsläpp till luft från förbränning och genom förbrukning av vatten, råvaror, energi samt avfall och 

deponering av askor/slagg. 

 

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

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

 

Biobränslepannan (P5) eldas i huvudsak med flis, men det går också bra att elda med spån, bark och 

grovt skogsavfall. Vid biobränslepannan, som är belägen i norra delen av nätet, finns även en 

oljepanna (P4) 

Inne på OVAKO Steels fabriksområde finns en gasoleldad panna (P11)  samt oljepanna (P10). 

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

Anläggningen i Grythyttan består av en fastbränslepanna (P8) samt två oljepannor (P9) respektive 

(P7).  

 

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

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

Fastbränslepannan (P5) är försedd med en cyklon för avgasrening samt elfilter med saltspärr efter 

rökgaskondenseringen.  

Dessutom finns 3 stycken pannor som är placerade inom Ovakos industriområde. I hus 519 finns en 

avgaspanna (P12) på 2MW samt i hus 514 finns en gasolpanna (P11) på 6MW samt en oljepanna 

(P10) på 4MW. 

I Grythyttan finns en fastbränslepanna på 1MW (P8)och två oljepannor på 2 MW (P9) och 1,5MW 

(P7).  

Fastbränslepannan (P8) är försedd med en cyklon för avgasrening 

 

 

Till anläggningarna finns tre stycken oljecisterner.  

Hällefors sågen har en cistern med volymen på 100m3. 

Ovako Hällefors har en cisterner på 50m3 

Grythyttan har en cistern på 60 m3.  

Cisternerna finns i direkt anslutning till anläggningarna.   

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

 

Inga förändringar 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  

2006-06-28 Länsstyrelsen 9 kap. 6 § miljöbalken 

2015-04-17 Länsstyrelsen Upphävande av del av tillstånd enligt miljöbalken 

till produktion av fjärrvärme på fastigheterna 

Hällefors 9:569,9:301 och 9:222 samt Fjällbo 

24:4, Hällefors kommunen 

   

   

   

 

 

 
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  

Inga anmälningar 
Ingivna under året 

  

   

   

   

 
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  

Inga andra 
gällande beslut 
finns för 
anläggningen 

  

   

   

   

 

 



 
5. Tillsynsmyndighet 
4 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 

 

Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning 

 

 
 
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 

Tillståndsgiven mängd/Annat mått Faktisk produktion/Annan uppföljning 

 
Hällefors 36MW + ca 2MW P12 

P4 Eldningsolja  11MW 

P5 Trädbränsle    9,5MW 

P10 Eldningsolja    6,8MW 

P11 Gasol    8MW 

 

Grythyttan 4,5 MW 

P7 Olja 1,5MW 

P8 Trädbränsle    1MW 

P9 Olja    2MW 

 

 

41,2GWh Hällefors 

5,7GWh Grythyttan 

  

  

Kommentar: 

 
 
 
 
 
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  
Nedan gäller för senaste periodiska besiktningen, 
samt senaste utsläppsmätningen. 

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

Verksamheten bedrivs i enlighet med tillståndet 
och inga förändringar av verksamheten har skett. 
Villkor uppfylls. 

2 inte i bruk P1 togs ur drift och skrotades mars 2007. 

Villkoret kommenteras inte. 
3 inte i bruk P1 togs ur drift och skrotades mars 2007. Pannan 

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

Vid utsläppsmätningen, som genomfördes den 

17 februari 2016 bestämdes stofthalten efter P5 

till 39,5 mg/m3ntg vid 6 % O2. Villkoret 

innehålls vid mättillfället 2016.  

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

 Villkor för P2, P3 och P6 har upphävts. Villkor 

för P4 och P10 är ej kontrollerat vid detta 

tillfälle. 
6 inte i bruk Panna 1 är inte lägre i drift, villkor har 

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

Vid mätning genomförd den 17 februari 2016 

bestämdes kolmonoxidhalten efter P5 till 19 

mg/m3ntg korrigerat till 6 % O2. Villkoret 

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

Vid mätningar genomförda av ENA miljökonsult 

17 februari 2016, bestämdes kväveoxidutsläppet 

efter P5 till ca 70 mg/MJ. Villkoret för NOX är 

uttryckt som årsmedelvärde. 

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

 Bolaget använder eldningsolja 1. Villkor uppfylls. 
 

10 Mätning av syre- eller koldioxidhalt, 

kolmonoxidhalt och temperatur i rökgaserna 

från fastbränslepannorna P1 och P5 ska ske med 

kontinuerligt registrerande mätinstrument. 

Fastbränslepanna 1 är skrotad, villkoret är 

upphävt. Mätning av syre-kolmonoxidhalt och 

temperatur i rökgaserna sker kontinuerligt för 

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

Prov har uttagits på utgående kondensat och 

pH bestämdes till 5,8 och suspenderad substans 

till 4,0 mg/l. Villkoret bedöms inte innehållas 

fullt vid provtagningstillfället.  



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

Lut (natriumhydroxid) som används för 

vattenbehandling, förvaras i en cipaxtank i 

pannhallen som står i en invallning. I pannhuset 

finns dunkar med kemikalier och olja. Kärlen 

som finns lagrade i verkstaden står i en 

invallning, frågan om invallningen är 

tillräckligt stor för den mängd som finns 

lagrad? Kan säkerheten av oljecisternen 

ytterligare förbättras, mot stöld, påkörning osv? 

Bolaget bör bygga väderskydd för påfyllningen 

av eldningsolja. Villkoret bedöms delvis 

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

Enligt bolaget och tillsynsmyndigheten har inga 

klagomål angående lukt och damning 

förekommit sedan den förra besiktningen. Vid 

besiktningstillfället framkom det att 

anläggningen ligger på ett gammalt 

sågverksområde, vilka föroreningar som kan 

finns i marken är inte uträtt. Villkoret bedöms 

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

Våtsotning eller annan våt rengöring av 

pannorna förekommer inte. Villkoret bedöms 

innehållas 

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

Askan från biobränsleeldningen återförs numer 

till skogsmark. Provtagning av aska 

genomfördes i samband med besiktningstillfället 

och skickades för analys av glödrest, metaller 

(Hg, Pb och Cd) samt pH. 
16 Buller från verksamheten ska begränsas, så att 
ekvivalenta ljudnivån utomhus vid 
bostadsfastigheter inte överskrider följande 
riktvärden*. 
Dagtid 50*/55** dBA 
Nattetid 40*/45** dBA 
Nattetid*** 55*/55** dBA 
Övrig tid 45*/50** dBA 
*Sågverksområdet 
**Industriområdet 
***Momentanvärde 

Någon kontrollmätning av buller har inte 

utförts sedan det förra besiktningstillfället. 

Enligt bolaget och tillsynsmyndigheten har inga 

klagomål om buller förekommit. Bolaget har en 

rutin i kontrollprogrammet, som anger att 

buller ska mätas om någon förändring i 

verksamheten kan misstänkas ge upphov till 

ökad bullernivå. Bolaget anses ha en 

fungerande rutin för bullerkontroll. Flisning 

sker ca 2-3 gånger/år, arbetet sker då mellan 

06:00-22:00. Villkoret bedöms innehållas. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
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.  

 

 
På uppdrag av Hällefors Värme AB har ENA Miljökonsult AB utfört periodisk besiktning vid 
bolagets anläggning i Hällefors. Besiktningen utfördes den 17/2 2016. Samtidigt med 
besiktningen genomfördes utsläppsmätningar efter fastbränslepanna 5. Resultaten av 
utsläppsmätningen redovisas i ENA Miljökonsults rapport R16030. 
Ask- och kondensatprov uttogs och skickades till ackrediterat laboratorium för analys med 
avseende på pH och metallhalt för askan respektive pH- och suspenderad halt för 
kondensatet, 
se vidare i ENA Miljökonsults rapport R16030. 
En jämförande mätning utfördes för fastbränslepanna 5 den 17-18 februari 2016. Den 
mätningen redovisas närmare i ENA Miljökonsults rapport R16024. 
Hällefors Värme AB, fortsättningsvis benämnt bolaget, bedöms bedriva verksamheten i 
enlighet med erhållet tillstånd. Intrycket efter besiktningen är att anläggningen sköts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid besiktningstillfället framkom det emellertid några brister eller tips 
på förbättringar som bolaget bör åtgärda/beakta. För utförligare kommentarer, se kapitel 6. 
 

Datum Utförare Uppdrag 

2016-02-17 ENA Miljökonsult Jämförande mätning 

2016-02-17 ENA Miljökonsult Periodisk besiktning 

2016-02-17 ENA Miljökonsult Utsläppsmätning 

   

   

 

 

 
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 tillämplig. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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. 
 

Värmevärden bedriver sedan 2013 ett program, AVA, för ökad driftsäkerhet. AVA står för 

availability (tillgänglighet). Uppdraget är att skapa en grund för hög säkerhet och 

tillgänglighet. I arbetet ingår att standardisera arbetssätt, rutiner och instruktioner. Arbetet 

med AVA fortsätter kontinuerligt på samtliga Värmevärdens anläggningar. 

 

 

 
 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 år 2016 har 4 ärenden rapporterats till tillsyningsmyndighet och 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. 
 

Åtgärder för att minska råvaruförbrukningen 

 Prioriterat spillvärmemottagandet 

 Ändrat lutdosering kondensat 
Åtgärder för att minska energiförbrukningen 

 Sänkt framledningstemperatur 

 Sänkt differenstryck 

 



 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. 

 

Mycket ringa användning av kemiska produkter i verksamheten. 
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.  
 
Mycket ringa användning av kemiska produkter i verksamheten. 
 

 

 

 
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. 
 

Avfall och restprodukter från verksamheten vid Hällefors Värme AB uppkommer främst i form av 
förbränningsrester från förbränning. Under året var askmängden från förbränningen 218ton. Askan 
hanteras av Erlandsson åkeri och återförs till skogen 

 
Avfallsrapport Sita: 

Avfall Kilo/st 

Färgrester 0 

Spillolja 50kg 

Oljeabsorbenter 300kg 

Lysrör 36st 

Basiskt avfall         82kg  

Osorterade batterier 12kg 

Elektronikavfall 40kg 

 
 

 

 

 

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. 
 

 
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. 

 
 

 

 
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. 

Ej tillämplig 

 

 

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 

file://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/DavWWWRoot/smp/Administration/samarbetsyta/Delade%20dokument/Manualer,%20rutiner%20och%20mallar/Mallar%20för%20rapportering/Mall%20redogörelse%20BAT-slutsats.xlsx


  

 

Bilageförteckning  
Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten.   

 

 

 



www.varmevarden.se


