
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nynäshamns KVV 
 
 
 
 
  



Textdel– 2018 års miljörapport  
I denna mall redovisas vissa uppgifter enligt 5 § samt 5b-5i §§  i föreskrifterna om 
miljörapport. Övriga uppgifter enligt 4, 5 och 5b-5i §§ redovisas i grunddelen, emissionsdelen 
eller särskilda flikar i SMP (gäller täkter, bygg- och rivningsavfall och stora 
förbränningsanläggningar) samt mallar i SMP-hjälp (gäller BAT-slutsatser, förbränning av 
avfall samt avloppsreningsverk och slam).  
 
Tillståndspliktiga verksamheter och verksamheter som förelagts att ansöka om tillstånd 
1. Verksamhetsbeskrivning  
5 § 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. 
 

Värmevärden i 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. 
 
Påverkan på miljön utgörs av utsläpp till luft, utsläpp till vatten, utsläpp från transporter, 
buller, lukt och avfall. 
 
Värmevärden i Nynäshamn AB ingår i Värmevärdens miljöcertifikat enligt ISO 14001 och 

miljöledningssystem finns för anläggningen. Företaget revideras årligen med avseende på 

ISO 14001.  

 
2. Tillstånd 
5 § 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 7. 
 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

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

2002-03-11 Miljödomstolen Upphävande av vissa villkor enligt tillståndsbeslut 
2009-12-10 SMOHF Fortsatt eldning med av returflis med inblandning av 

papper, plast samt biomal. 
Dnr. 2009-2705-12. 

   

 
3. Anmälningsärenden beslutade under året  
5 § 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  
5 § 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 (2013:250) är industriutsläppsverksamheter redovisas beslut om alternativvärde, 
dispens och statusrapport enligt 5 b §. 
 
Kommentar: Kan t.ex. vara anmälningsärenden som är beslutade tidigare år och som fortfarande är aktuella, 
förelägganden mm. 

 
Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

2015-03-31 Södertörns miljö & 
hälsoskyddsförbund 

Beslut om placering av 
provtagningspunkter. 

   

 
5. Tillsynsmyndighet 
5 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 
 
Namn: 

Södertörns miljö- och hälsoförbund (SMOHF) 
 
6. Tillståndsgiven och faktisk produktion  
5 § 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning. 
 

Tillståndsgiven mängd /annat mått Faktisk produktion/annan uppföljning 

 Se tabell nedan 

Kommentar: 

Sammanlagd drifttid för fastbränslepannan under 2018 var 8372 timmar.  
Vi hade inte några haverier som innebar stopp för oss under 2018.  
Den enda stopptiden var det årliga underhållsstoppet i maj-juni 2018. 
Se sammanställning nedan 

Produktion av värme och el under året med olika bränslen vid KVV Nynäshamn i GWh jämfört med 
föregående år 
Produktion (GWh) 2016 2017 2018 
Bioenergi produktion av processånga och 
fjärrvärme med rökgaskondensering 

170,0 182,1 193,1 

Oljepanna  5,5 4,5 9,3 
Elpanna 11,6 14,2 14,9 
Elproduktion  6,7 7,1 2,6 
Spillvärme 33,6 33,8 38,2 

 
  



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

Villkor Kommentar 

Se sammanställning nedan  

 
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 uppfyllt. 

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. 

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 ” Nynäs & 
Ösmo LBC” och ”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 2013-03-26. 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. 



Villkor nr Villkorstext 
8 Biobränslepannan 

Returflis från sorterat träavfall 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 1,67 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 49,7 mg/MJ 
tillfört bränsle. 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 bolagets årsrapport uppgår årsmedelvärdet under året till 1,2 mg/MJ 
tillfört bränsle. 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. 

 Kommentar: Enligt årsrapport överskreds inga tim- eller dygn-medelvärden under 2018. 
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/m3ntg. Stoftutsläppet får aldrig överskrida 500 mg/m3ntg. Om 
stoftutsläppet ökar till den nivån ska pannan stängas av.  
 

 Kommentar: Enligt årsrapport överskreds inga månadsmedelvärden under 2018. Det 
maximala medelvärdet registrerat under året är 0,8 mg/m3nt. Villkor uppfylls. 

16 Utsläppet av organiska ämnen i gas- och ångform, omräknat till totalt organiskt kol, 
TOC, får som dygnsmedelvärde uppgå till 10 mg/m3ntg.  

 Kommentar: TOC mäts kontinuerligt och enl. årsrapporten är medelvärdet 0,5 mg/m3ntg 
vid 6% O2. Villkor uppfylls. 

17 Utsläppen av väteklorid (HCl) och väteflorid (HF) får som dygnsmedelvärde uppgå till 
10 mg/m3ntg respektive 1 mg/m3ntg. 

 
 Kommentar: Dygnsmedelvärdet för HCl mäts kontinuerligt. Årsmedelvärdet från 

årsrapporten uppgår till 1,3 mg/m3ntg.  



Villkor nr Villkorstext 
HF har uppmätts av Metlab miljö AB vid två mättillfällen, dels till <0,0019 och dels till 
<0,0024 mg/m3ntg vid 6% 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/m3ntg. 

 
 Kommentar: Metlab miljö AB har vid två emissionsmätningar 2018 bestämt dioxinhalten i 

rökgasen som TCDD-ekvivalenter enligt I-TEQ till <0,0029 samt 0,00144 ng/m3ntg vid 6% 
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/m3ntg.  
Kvicksilver                                                       0,05 mg/m3ntg. 
Sammantaget antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, koppar,  
mangan, nickel och vanadin                      0,5 mg/m3ntg. 

 Kommentar: Metlab miljö AB har vid två tillfällen under året mätt och bestämt: 
Sammantaget kadmium och tallium                           <0,0029 resp 0,052 µg/m3ntg  
Kvicksilver                                                                    0,0256 resp 0,0505 µg/m3ntg  
Sammantaget antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, 

     koppar, mangan, nickel och vanadin                            3,90 resp 21,1 µg/m3ntg  
 
Samtliga halter har normerats till 6% O2. 
 
Villkor uppfylls. 

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 2018 uppmättes stofthalten till 0,076 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 91,0 mg/MJ under 2018.  
Vid emissionsmätning 2018 uppmättes svavelemissionen till 95,9 mg/MJ olja av Metlab 
miljö AB. Villkor uppfylls. 

 
23 

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

 Kommentar:  
Vid emissionsmätning 2018 uppmättes NOx-emissionen till 104 mg/MJ av Metlab miljö 
AB. Enligt årsrapport uppgår årsmedelvärdet till 108,1 mg/MJ under 2018. Villkor uppfylls. 

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 2018 uppmättes CO-emissionen till 0,63 mg/MJ av 
Metlab miljö AB. Villkor uppfylls. 

 
 
  



8. Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m. 
5 § 8. 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 
 
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 5h-5i §§ och kan gälla t.ex. utsläpp, energi och 
råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen.  Värden till följd av villkor 
redovisas där så är möjligt i SMP:s emissionsdel. 
På uppdrag av Värmevärden i Nynäshamn AB har Metlab miljö AB utfört 
emissionsmätningar vid bolagets anläggning vid Nynäshamns kraftvärmeverk. Mätningarna 
utfördes den 20 juni samt 23 oktober 2018. Mätningarna avser villkorskontroll i enlighet med 
SFS2013:253.  

Resultatet från villkorskontroll visar att samtliga kontrollerade villkor innehålls med god 
marginal. Resultaten redovisas mer utförligt i tabell nedan. 
 

Resultat i sammandrag av emissionsmätningar. 
Avseende  Enhet  2018-06-20 2018-10-23 Villkor  

enligt SFS 
2013:253  

Nyttig effekt  MW  18,09 15,50  

O2-halt  vol. % tg  5,13 5,31  

HF-halt  mg/m3ntg 6% O2  <0,0019 <0,0024 1,0  

Totalt Cd + Tl  µg/m3ntg 6% O2  <0,055 0,052 50  

Totalt Hg  µg/m3ntg 6% O2  0,0256 0,0505 50  

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

µg/m3ntg 6% O2  3,90 21,1 500  

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

ng/m3ntg  <0,0029 0,00144  

D:o (vid 6% O2)   ng/m3ntg  <0,0029 0,00144 0,10  

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

Kommentarer  
Villkoren som anges i SFS2013:253 om avfallsförbränning angående utsläpp av dioxin, HF 
samt tungmetaller innehålls med god marginal vid mättillfällena.  
 
 
  



9. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner 
5 § 9. 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. 
 

Åtgärder: 
Inom Värmevärden bedrivs ständigt pågående förbättringsarbeten för att optimera drift och 
underhåll av anläggningarna. Utvecklingsarbete pågår inom flera förbättringsområden 
såsom Störningsbekämpning, Planering & Beredning, Ordning & Reda och ”Ständiga 
Förbättringar”.  
 
Under året har fortsatt arbete avseende stabilitetsarbete för en förbättrad tillgänglighet. 
Syftet med detta arbete är främst att öka tillgängligheten på baslasten (biopanna och 
rökgaskondensering) vilket leder till större miljönytta.  
 
Under år 2018 har arbetet gått vidare med att skapa strukturer och standardisera 
arbetsuppgifter.  
Ledningsstrukturen inom företaget har under årets fortsatt förtydligats inom ramen för en 
uppdelning av driftnära frågeställningar som hanteras via ”daglig styrning” och vidare uppåt 
med ”Veckostyrning”, ”Månadsstyrning” etc. där mer komplexa och framåtseende processer 
hanteras. I det dagliga arbetet används ”flippkortstavlor”, rutinarbeten, ronderingslistor, 
drift- och underhållsinstruktioner mm för att standardisera, visualisera och periodisera 
återkommande arbetsuppgifter. 

 
 
 10. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, 
olyckor mm  
5 § 10. 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: 
Störningar och avvikelser från normaldrift samt eventuella klagomål från allmänheten 
journalförs rutinmässigt i verksamhetens avvikelserapporteringssystem. 
Drifts- och produktionsstörningar eller andra avvikelser av särskild art analyseras och bereds 
löpande och strukturerat med olika verktyg ner till standardiserade grundorsaksanalyser. 

Olyckor och tillbud behandlas via analyser och åtgärder samt journalförs rutinmässigt i 
verksamhetens avvikelserapporteringssystem. 
 

 
 
  



11. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 
förbrukning av råvaror och energi 
5 § 11. 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: 
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 prioriterat område för den löpande verksamheten är att ständigt jobba med att 
optimera förbränningen vilket ger en lägre bränsleförbrukning, minskade utsläpp och högre 
anläggningsprestanda.  
Optimering sker även vid dosering av driftkemikalier genom uppföljande mätningar för att 
använda rätt mängd av kemikalier.  
Sandförbrukningen i pannan hålls så lågt som möjligt genom recirkulation, uppföljning av 
bäddhöjd och -kvalité och en minimal färsksandsinblödning.. 
Så långt det är möjligt, återanvänds också askorna från förbränning genom att bland annat 
användas som täckmaterial för sluttäckning av deponier och jordförbättringsmedel.     
Genom den nya Vattenbehandlingen reduceras färskvattenförbrukningen kraftigt och en 
större mängd vatten erhålls från rökgaskondenseringen tack vare en högre utnyttjandegrad. 
 
Åtgärder för att minska energiförbrukningen: 
Värmevärden arbetar fortlöpande med energieffektivisering och har under året även 
genomfört byggnation och driftsättning av en ny vattenbehandlingsanläggning och fem 
energieffektiviseringsprojekt. Sammantaget beräknas dessa åtgärder efter införandet under 
2018 årligen reducera energiåtgången med ett antal GWh.  
Vidare kommer spillenergier och Rökgaskondenseringen bättre kunna utnyttjas vilket är en 
miljöförbättring och ren reduktion av bränsleenergi. 
 

 
 12. Ersättning av kemiska produkter mm  
5 § 12. 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. 
 

Värmevärden har som mål att under perioden 2017–2022 minska antalet kemiska produkter 
som är med på restriktionslistor med 15% per år. Målet har uppnåtts för åren 2017 och 2018. 
 
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. Riskbedömning av kemikalier görs i Chemsoft. 
 

 
  



13. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 
5 § 13. 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: 
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 Bortskaffnings- 
eller 

återvinnings-
förfaranden enl 
bil 4 och 5 AF 

Farligt avfall 
Flygaska 10 01 

16* 
1 526 ton RagnSells Högbytorp  

Bottenaska 10 01 
14* 

528 ton NÖ LBC Högbytorp  

Spillolja 13 02 
08* 

504 kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

R13 

Tjockolja 13 07 
01* 

0 kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

R13 

Oljeabsorbenter 15 02 
02* 

216 kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

R13 

Oljefilter 16 01 
07* 

36 kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

R13 

Småkemikalier 16 05 
06* 

0 kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

D15 

Elektronikavfall 16 02 
13* 

60 kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

R13 

Färgburkar/lösningsmedel 20 01 
27* 

35 Kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

R13 

Lysrör 20 01 
21* 

12 Kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

R13 

Aerosoler 15 01 
11* 

4 Kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

D15 

Osorterade batterier 20 01 
33* 

1 Kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

D15 

Ljuskällor 20 01 
21* 

3 Kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

R13 

Bilbatterier 16 06 
01* 

10 Kg Sita Sverige 
AB 

Sita 
Sverige AB 

R13 

- 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 

 



14. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för 
miljön eller människors hälsa 
5 § 14. 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 
Inom Värmevärden hanteras risker genom att identifiera dessa i verksamheten och skapa 
rutiner och instruktioner för att kunna hantera riskerna. Huvudsyftet med riskhanteringen är 
att minska risken för skadehändelser med konsekvenser för hälsa, miljö och materiella 
skador. Riskanalyser genomförs vart tredje år och vid förändringar i verksamheten och 
anläggningar, vid nya projekt och ombyggnationer, när man fått ny kunskap, när det 
kommer nya lagkrav och vid förändrade rutiner. Risksamråd genomförs varje år. Risk‐ och 
säkerhetshanteringen omfattar inte enbart riskanalyser utan involverar samtliga anställda i 
det dagliga arbetet, t.ex. genom skyddsåtgärder, entreprenörsinformation, avvikelse‐och 
tillbudshantering, skyddsronder, Safety Walks, interna och externa revisioner mm. 
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. 
Genomgång och bedömning av miljöaspekter sker fortlöpande. 
Onormala förhållanden är det som sker oplanerat. Bedömning av onormala förhållanden 
görs som riskanalys. Vid årliga risksamråd bedöms behovet av förnyad riskanalys. Under 
året har riskanalysen uppdaterats vid ett par tillfällen 

 
15. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som 
verksamheten tillverkar 
5 § 15. 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 avsaltat eller avhärdat vanligt 
dricksvatten och utgör i sig inte någon miljöfara. För att hålla förlusterna så små som möjligt 
genom att tidigt upptäcka läckor sker färgning av vattnet med ett grönt färgämne 
(Ecogreen). 
 
För att upptäcka fjärrvärmeläckage pågår också kontinuerlig bevakning av mängden tillfört 
vatten till nätet och insatser görs för att hitta läckage när misstanke om nya läckor uppstår. 

 
 
Industriutsläppsverksamheter 
5 b § Industriutsläppsverksamheter  
5 b § För verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250) är 
industriutsläppsverksamheter gäller, utöver vad som anges i 5 §, att följande ska redovisas (ord och uttryck i denna 
paragraf har samma betydelse som industriutsläppsförordningen): 
Om alternativvärde eller dispens från begränsningsvärde har beviljats, ska uppgift om beslutets innehåll redovisas. 



Beslutets innehåll: 
Inga BAT-slutsatser finns ännu framtagna. 
 
Om statusrapport har getts in ska anges tidpunkt för inlämnadet och till vilken myndighet detta har gjorts. 
Tidpunkt för inlämnadet: 
Myndighet: 
 
Dessutom ska vad som anges i följande underpunkter uppfyllas. 
 
För redovisningen av uppgifterna i punkterna a)-d) nedan kan lämpligen de mallar för redogörelse av BAT-
slutsatser som finns på SMP-Hjälp  användas i stället, vilka sedan bifogas som bilaga. 
 
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 av 

tillstånds- eller 
anmälningsplikt 

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 
  
  
  

 
 
Verksamheter som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar 
5 c §. Förordning 2013:252  
Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av 
förordningen. 
 
Kommentar: Övriga uppgifter som stora förbränningsanläggningar ska redovisa se SMP-Hjälp (Hur gör 
jag?/Verksamhetsutövare/Stora förbränningsanläggningar) 
 
Kommenterad sammanfattning: 

 
 

 



5 c §. Förordning 2013:252 Resultat från årlig kontroll av automatiska mätsystem. 
 5 c § (andra stycket). 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. 

 
Resultat från årlig kontroll: 
 

 
Verksamheter som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 
5 d §. Förordning 2013:253  
  
Kommentar: Uppgifterna ska redovisas i separata mallar som finns i SMP-Hjälp (Hur gör jag?/Verksamhetsutövare/ 
Anläggningar som förbränner avfall) 

 
 
Verksamheter som omfattas av förordningen (2013:254) om användning av organiska 
lösningsmedel 
5 e §. Förordningen 2013:254  
Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av 
förordningen. 
  
Kommentar: Vägledning om vilka uppgifter som bör redovisas finns i Vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter 
om miljörapport. 
Kommenterad sammanfattning: 
 

 
Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:6 om rening och 
kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse 
5 h §. NFS 2016:6  
Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av 
föreskrifterna. 
 
Kommentar: Övriga uppgifter gällande utsläpp av avloppsvatten som ska redovisas se SMP-Hjälp (Hur gör 
jag?/Verksamhetsutövare/Avloppsreningsverk) 
 
Kommenterad sammanfattning: 

 
 

 
Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1994:2 om skydd för 
miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket. 
5 i §. SNFS 1994:2  
Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av 
föreskrifterna. 
 
Kommentar: Övriga uppgifter gällande avloppsslam som ska redovisas se SMP-Hjälp (Hur gör 
jag?/Verksamhetsutövare/Avloppsreningsverk) 
 
Kommenterad sammanfattning: 

 
 

 
 



Bilageförteckning  
Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten.   

 
1. Sammanställning emissioner BFB 2016 (årsrapport biopanna) 
2. Sammanställning emissioner OP 2016 (årsrapport oljepanna) 

 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


