
 
 
 
 

 



 

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 bedriver fjärrvärmeverksamhet i Avesta kommun. PC Lastaren är en 
panncentral som används för spets- och reservlastproduktion i fjärrvärmenätet i Avesta. 
 
Pannor 
Vid PC Lastaren finns två stycken oljepannor om 12 MW var som eldas med eldningsolja 3 
(Ultra LS) och en panna om 10 MW som kan eldas med olja eller gasol. Gasolen är avställd 
för närvarande. 
 
Reningsutrustning 
Multicykloner för stoftavskiljning är installerade efter pannorna. 
 
Bränslelager 
Vid panncentralen finns tre cisterner om 500 m³ för olja placerade på ett nedsänkt 
markområde. Uppsamlingskärl finns under påfyllningsventilerna för olja.  
Dessutom finns en underjordisk gasolcistern om 125 ton. Gasol används för närvarande inte 
som bränsle utan gasolsystemet är avställt och kvävgasfyllt. 
 

 
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  

1990-04-19 Länsstyrelsen Dalarna Tillstånd att bygga och driva olja/gasoleldad 

hetvattencentral 

   

   

   

   



 
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  

   

   

   

   

 
5. Tillsynsmyndighet
5 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 
 
Namn: Västmanland-Dalarnas Miljö & Byggförvaltning 

 
 
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 

För PC Lastaren finns ingen tillståndsgiven 
produktion fastställd. 

2018: 15674 MWh 
2017: 13467 MWh 
2016: 14700 MWh

  

  

Kommentar: 

 
 
 
 

 



 
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 

1 Om ej annat följer av vad nedan sägs skall 
anläggningen byggas om och drivas i 
huvudsaklig överensstämmelse med vad 
bolaget angivit i ansökningshandlingarna 
samt i övrigt åtagit sig i ärendet. 

 
 
 
Villkoret uppfylls 

2 Vid oljeeldning får stoftemissioner uppgå 
till högst 0,5g /kg eldningsolja. 

Villkoret uppfylls. Resultat se tabell punkt 
10.1 

3. Vid oljeeldning får NOx emissioner uppgå 
till högst 150 mg/MJ bränsle. Målsättningen 

skall vara att underskrida 100 mg/MJ 

Villkoret uppfylls, dock inte målsättningen. 
Resultat se tabell punkt 10.1 

4. Vid gasoleldning får stoftemissionen 
uppgår till högst 10 mg/Nm3. 

 
Ej aktuellt, gasolsystemet avställt. 

5. Vid gasoleldning får NOx emissionen 
uppgå till högst 100 mg/MJ. Målsättningen 
skall vara att underskrida 75 mg/MJ. 

.  
Ej aktuellt, gasolsystemet avställt. 

6. Lagring och hantering av EO skall ske på 
ett sådant sätt att spill ej uppstår. 

Villkoret uppfylls 

7. Buller från anläggningen får vid närmaste 
bostadshus ej överskrida vad som anges i 
staten naturvårdsverks publikation 
”Riktlinjer för externt industribuller” 
(1978:5), tabellen för befintlig verksamhet. 

Inga förändringar av verksamheten har gjorts 
under året, inga klagomål på buller från 
anläggningen har kommit till bolagets kännedom. 
Villkoret uppfylls 

8. Förslag till kontrollprogram skall upprättas 
av bolaget och inges till Länsstyrelsen för 

godkännande. 

Kontrollprogram är upprättat i samråd med 
tillsynsmyndigheten,  
V-Dala miljö och byggförvaltning. 

  

 
 
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.

NOx kg           P1-P3  5332 Beräknat från emissions-mätning 
Stoft kg           P1-P3  4 Beräknat från emissions-mätning  
SO2 kg           P1-P3  471 Från oljans svavelinnehåll 
CO2 fossilt ton       P1-P3  3989 CO2-rapport 
 
Mätningar utförs vid PC Lastaren vartannat år. Senaste mätning var 2017-02-14 och 
utfördes av Metlab Miljö AB (Periodisk mätning) Resultat: Villkor innehålls 
 



Vid periodiska mätningen på pannorna framkom följande resultat. 
 
Panna Panna1 Panna 2 Panna 3
NOx mg/MJ 
tillfört bränsle 

110 110 100 

Stoft g/kg olja 0,003 0,002 0,004
 
Tillförd mängd bränsle för energiproduktion, 2017 har använts för utsläppsvolymerna 

Bränsleförbrukning 2016 2017 2018          

m3 m3 m3  

Olja Ultra LS 1404 1372 1631  
 

 
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. 
 

 
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 samt Ständiga 
Förbättringar. 
 

 
 
 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. 
 

Driftstörningar och avvikelser från normaldrift samt eventuella klagomål från allmänheten 
journalförs rutinmässigt i verksamhetens avvikelserapporteringssystem. 
 
Under året har ingen rapport registrerats avseende tillbud, störning eller klagomål för 
händelse med direkt eller indirekt påverkan på den yttre miljön. 
 

 
 
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 

I det dagliga arbete utförs åtgärder som påverkar och höjer effektiviteten i verksamheten. 
Exempel på detta är: optimering av förbränningsprocessen, åtgärder som ger ökad 
tillgänglighet i basproduktionsanläggningarna, bränsleval mm, produktionsoptimering i 
planeringsverktyget Aurora. 
Åtgärder för att minska energiförbrukningen 

Uppföljning av energiförbrukning 
År 2016 2017 2018 

Elförbrukning MWh 247 210 214 

Nyckeltal 

(elförbrukning/produktion) 
0,019 0,016 0,014 

 
 
 
 
 

 
 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. 
 

 
PCB sanerades och hanterades 2018 utav kvalificerad entreprenör, mängd 1,3 kg 
som inlämnats till Forsbacka ÅVC.  
 
 
 

 

 



 
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 för 
anläggningarna finns och hålls aktuella och uppdateras 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.  

 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

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 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: 

Ej tillämpligt 
 
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

Ej tillämpligt  

 
 

 
 
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: 

 
Ej tillämpligt 
 
 
 
 
 

 



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: 

Ej tillämpligt då anläggningen ej har ett sådant installerat 
 
 

 
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: 

Ej tillämpligt 
 
 
 
 

 
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: 

 
Ej tillämpligt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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: 

 
Ej tillämpligt 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bilageförteckning  
Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten.   

 
 
Grunddel redovisas separat i Svenska Miljörapporterings-portalen (SMP).  
Då emissionsvärdena underskrider tröskelvärden görs ingen emissionsdeklaration. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


