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1.1 

1 Grunddel miljörapporten 2006 
Denna rapport utgör 2006 års miljörapport för den verksamhet som drivs av 
Mälarenergi AB i Västerås vid: 
 

- Hetvattencentralen i Hallstahammar (HVC) 
 
Fr o m detta redovisningsår redovisas miljörapporten för tillsynsmyndighe-
tens granskning digitalt i Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP, 
https://smp2.naturvardsverket.se). 

 

Administrativa uppgifter 
 
Huvudman: Mälarenergi AB 

Org. nr. 556448-9150 
  
Adress: Box 14, 721 03 Västerås 
Telefon: 021 – 39 53 00 
Fax: 021 - 13 89 37 
  
Kontaktperson: Helen Dömstedt 
E-postadress: helen.domstedt@malarenergi.se 
Telefon: 021-39 53 60 
  
Platsnamn: Hallstahammar Hetvattencentral 
Platsnummer: 1961-57-001 
Besöksadress: Industrigatan 2 
SNI kod i Miljöbalken: 40-2 
Prövningsnivå: B 
Tillsynsavgift: 8 800 Kr 
  
Tillsynsmyndighet: Miljöförvaltningen Hallstahammars kommun 
Kontaktperson: Thomas Norrman 
Telefon direkt:  0220-241 68 



2 

2 Tillstånd enligt miljöbalken 
 
I bilaga 1 finns bolagets tillstånd sammanfattande med besiktningsvärden, 
årsmedelvärde, kontroller, förändringar och efterlevnad för det gångna året.  
 
Villkorsefterlevnaden på HVC har under året, varit god. Inga utsläpp har 
skett då anläggningen inte varit i drift, förutom för provstart av oljepannor-
na. En provstart omfattar kontroll av att brännarna tänder, vilket innebär att 
bränsleförbrukningen blir så liten att den inte är mätbar. 
 

2.1 Tillstånd för Hetvattencentralen 
Beslutsmyndighet:  Länsstyrelsen i Västmanland 
 
Beslut: 1996-01-08, Dnr 2450-4808-95  
Ärende: Ändring av villkor för HVC, bilaga 1, sida 1-2. 

 
Beslut: 1996-12-19, Dnr 2450-3657-96 
Ärende: Slutliga villkor för NOx och CO i Panna 5, bilaga 

1, sida 1-2. 
 

Beslut: 1998-08-06, Dnr 245-1711-98 
Ärende: Ändring av villkor för stoft vid användande av tall-

becksolja, bilaga 1, sida 1-2. 
 

Beslut: 2002-06-11, Dnr 551-1182-02 
Ärende: Upphävande av villkor för rökgashastighet i till-

ståndet daterat 1996-01-08, bilaga 1, sida 1-2. 
 

Beslut: 2005-01-21 Dnr 563-13075-04 
Ärende: Tillstånd om utsläpp av koldioxid enligt lagen 

(2004:656) om utsläpp av koldioxid, bilaga 1, sida 
3. 

 
 

2.2 Miljöledningssystem 
 
Extern revisor:  SEMKO-DEKRA 
Certifierat:  2005-12-04, se bilaga 2. 



2.3 Ledningssystem 
Miljöledningssystemet som funnits i drift sedan 2002 med alla rutiner har 
implementerats i ledningssystemet och utvecklas kontinuerligt. Hela led-
ningssystemet dokumenteras på Mälarenergis intranät ”Portalen” och är 
både tillgängligt och sökbart för alla inom Mälarenergi. 
 
Mälarenergi AB diplomerades juni 2006 till nivå 3 enligt SIQ:s modell för 
kundorienterad verksamhetsutveckling* (bilaga 3). För att genomföra detta 
ska det finnas konkreta handlingsplaner som driver arbetet framåt samt eta-
blerade processbeskrivningar för flera olika arbetsbeskrivningar i koncernen 
gällande allt ifrån hur inköp, rekrytering och lagkontroll utförs, till hur vi 
ansluter en kund till fjärrvärmenätet. Följande bedömning gör SIQ:s diplo-
meringsexaminatorer för Mälarenergis miljöledningsprocess: 
 
”Det finns ett tydligt ledningsengagemang för miljö och det är också ett ägardirek-
tiv. Miljöarbetet har tilldelats tydliga resurser och mål, som också systematiskt 
följs upp. Det certifierade miljöledningssystemet revideras och utvärderas vid led-
ningens genomgång och medarbetarna har fått utbildning i miljöhänsyn. Det har 
inte framkommit hur miljöarbetet genomförs i samverkan med leverantörer och 
partners. För miljöledning redovisas flera relevanta resultat som visar positiv ut-
veckling och måluppfyllelse i flera fall.” 
 

 
Kenneth Jönsson, VD Mälarenergi AB, tar emot diplomet av SIQ:s VD Jerry Karlsson 

september 2006 
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*SIQ = Institutet för kvalitetsutveckling, www.siq.se. Företag och organisationer kan 
söka diplomering hos SIQ. Diplomeringen är indelad i nivåerna 1, 2 och 3, där nivå 3 är 
den högsta nivån. Diplomet och diplomeringsrapporten utgör bevisen för att man som or-
ganisation nått en viss nivå och sporrar till vidareutveckling. Det ger stöd i kommunika-
tionen med kunder och andra intressenter som vill kunna göra faktabaserade val och prio-
riteringar. 

http://www.siq.se/


3 Textdel Miljörapporten 2006 

3.1 Allmän beskrivning  
HVC (hetvattencentralen) och distributionsnätet för fjärrvärme i Hallsta-
hammar samt oljepannor i Kolbäck ägs av Mälarenergi AB. 
  

 
Hetvattencentralen i Hallstahammar, vy från söder 

 

3.2 Organisation 
De rapporterade anläggningarna tillhör organisatoriskt affärsområde Värme 
inom Mälarenergi AB.  
 
Affärsområde Värmes huvudsakliga uppgifter är att producera och distribu-
era värme, kyla och el i Västerås samt värme i Hallstahammar och Kungsör. 
 
Affärsområde Värme består av avdelningarna; Teknik & Avräkning, Distri-
bution, Underhåll, Kungsör och Produktion med en gemensam chef. Orga-
nisationsschema för AO Värme redovisas i bilaga 4.  
 
Hetvattencentralen tillhör AO Värme/Distributionsenheten där en person 
har anläggningsansvaret. Drift- och underhåll av produktionsanläggningen 
sköts av AO Service/Yttre drift & underhållsenheten, som även har drift och 
tillsyn av närliggande vattenkraftstationer. Distributionsnätet sköts av AO 
Service/Distribution. Anläggningsansvarig för HVC är Claes Eriksson. 
 
Inom Mälarenergi AB har VD det organisatoriska ansvaret enligt verksam-
hetsutövarens egenkontroll. 

4 
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3.3 Värmes anläggningsdelar 
En sammanställning över affärsområde Värmes alla produktionsanläggning-
ar med värme-, kyl- och eleffekt finns i bilaga 5. 
 

3.4 HVCs anläggningsdelar 
I hetvattencentralen finns för närvarande installerat: 
 
3 st oljepannor  3 * 16,5 MW     49,5 MW 
1 st elpanna       20,0 MW 
1 st fastbränslepanna      20,0 MW
Totalt installerad effekt     89,5 MW 
 
Samtliga pannor är konstruerade för kombinerad hetvatten- och ångproduk-
tion, samt kopplade via separata värmeväxlare till gemensamt distributions-
nät för fjärrvärme och gemensam ångstam. 
 
Oljepannorna (Panna 1, 2 och 3) är s k vattenrörspannor och av fabrikat 
Generator Industri AB. Oljan förbränns i rotationsbrännare av fabrikat Petr-
okraft. Pannorna eldas med lågsvavlig olja (EO1-5). Panna 1 kan dessutom 
eldas med träpulver (max last 7 MW). 
 
Konstruktionsdata Panna 1-3:
Max kontinuerlig last 16,5 MW/panna 
Konstruktionstryck 16 bar 
Drifttemperatur 190 °C 
Avgastemperatur 170 °C 
  
Elpannan består av en s k elektrodpanna av fabrikat Zander & Ingerström. 
Pannan producerar ånga i ett internt system. Värme- och ångproduktion sker 
indirekt via en ångkondensor och i en ånggenerator. 
 
Konstruktionsdata Elpanna:
Max kontinuerlig last 20 MW 
Konstruktionstryck 22 bar 
Drift temperatur 220 °C 
Driftspänning 10 kV 
 
Fastbränslepannan (Panna 5) är av typ s k vattenrörspanna avsedd för eld-
ning med förbehandlat kolpulver och konverterad hösten 1991 för eldning 
av biobränslen i pulverform. Inom reglerområde 2,5-6 MW sker eldning 
med oljestöd (120 1 Eo 5/tim) och över 6 MW utan stödbränsle. Pannan är 
levererad av Generator Industri AB. Bränslehantering- och eldningsutrust-
ning av Petrokraft AB. 
  
Konstruktionsdata Panna 5:
Max kontinuerlig last 20 MW 
Konstruktionstryck 16 bar 
Drifttemperatur 192 °C 
Avgastemperatur 125 °C 
 



3.5 Bränslehantering 
Eldningsolja levereras med tankbilar och lagras i en cirkulär cistern med 
volymen 2000 m3 samt en tank med volymen 100 m3. 
 
Biobränsle levereras till anläggningen i s k bulkbilar för lagring i en sluten 
silo som rymmer 500 m3. Från bränslesilon transporteras träpulvret till 
brännare genom slutna rörledningar. 
 

3.6 Rökgasreningsutrustning 
Oljepannornas rökgaser renas i cyklonfilter av fabrikat Svenska Fläktfabri-
ken. Avgaserna avleds i en 60 m hög stålskorsten. Pannorna sotas under 
drift med ånga. Sotningen sker automatiskt eller manuellt. Cyklonfiltren är 
dimensionerade att avskilja löst stoft ur rökgaserna under sotningsperioder-
na. 
 
Vid träpulvereldning i Panna 1 leds rökgaserna efter cyklon via Panna 5:s 
elfilter för rening av stoft och därefter genom Panna 5:s skorsten. 
 

 
Pulverbrännaren på Panna 1 

 
Fastbränslepannans rökgaser renas i ett elektrofilter av fabrikat Fläktindustri 
AB och avleds genom separat rökrör installerat i befintlig skorsten. Elfilter 
är överlägset cykloner och Panna 5 har lägre utsläpp än Panna 2-3 tillsam-
mans, trots att det tillförda bränslet är mer än 5 gånger större. 
 
SNCR-utrustning för rening av NOx finns, men används ej vid träpulvereld-
ning. 
 

6 
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3.7 Invändig rengöring av pannor 
Oljepannorna och fastbränslepannan rengörs med vatten ca en gång per år, 
beroende av drifttiden. 
Avloppsvattnet från denna rengöring samlas upp i en speciell sedimente-
ringsbassäng som töms av godkänd transportör för vidare transport till de-
poni, typ VAFAB:s avfallsanläggning i Västerås. 
 

3.8 Sot- och askhantering 
Sotet från oljepannornas cyklonfilter transporteras i ett slutet pneumatiskt 
system till en central sotbehållare. 
Bottenslagg från fastbränslepannan utmatas till container placerad i pann-
hallen. 
Flygaskan som skiljs i elektrofilter transporteras pneumatiskt till asksilo. 
Vid tömning av silon befuktas askan före transport och deponi. 
 
Askor och sot transporteras med lastbil till deponi, typ VAFAB:s tipp i Väs-
terås. För tömning och transport anlitas VAFAB eller annan godkänd entre-
prenör. 
 

3.9 Produktion 
Hetvattencentralen levererar primärt fjärrvärme till Hallstahammars tätort, 
men eftersom fjärrvärmenätet är ihopkopplat med Västerås kan värme pro-
duceras till hela fjärrvärmesystemet. Alla pannor vid HVC kan leverera 
både hetvatten och ånga. 
 
Bränsleflexibiliteten är god, förutom träpulver, finns möjlighet till tallbecks-
, lätt- och tjockolja. Dock är pannorna begränsade till torra och förädlade 
bränslen. 
 
Pulverpannan Panna 5, har fram till att fjärrvärmeledningen från Västerås 
tagits i drift, fungerat som basanläggning och kan producera 18 MW nyttig 
energi. Drift tillsammans med Panna 1 på träpulver med 7 MW, klarar ett 
värmeunderlag i Hallstahammar på 25 MW, vilket normalt uppstår vid tem-
peraturer ned mot – 4°C. Blir det kallare användes därefter olja i Panna 2-3, 
med ungefärliga produktionsområden mellan 3-6 MW.  
 
Beroende på situationen kan även ackumulatortanken användas för att för-
hindra start av oljepanna. 
 
Den totala installerade effekten för hela anläggningen är 89,5 MW. Den 
maximala möjliga effekt som kan levereras till distributionsnätet är ca 30 
MW, vilket innebär att alla pannor inte kan vara i drift samtidigt. Anled-
ningen är att pumpar, och ledningar inte är dimensionerade för större värme-
leveranser. 
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3.10 Lokalisering, plan och recipientförhållanden 
Hetvattencentralen är beläget i Bultens industriområde. Närområdet är do-
minerat av industriverksamheter. Åt öster ligger Trollebo bostadsområde 
cirka 100 meter från centralen. 
 
Bullrande anläggningsdelar som fläktar, kompressorer etc är inbyggda i 
ljuddämpande utrymmen. Bullernivån skiljs ej från bakgrundsbullret. 
 
Det enda utsläppet till recipient är dagvatten från hårdgjorda ytor och tak 
som leds via dagvattenbrunnar på området till recipienten (Strömsholms 
kanal). Dagvattnet är av samma kvalité som andra dagvatten från industri-
områden. 
 
Processvatten tas från det egna fjärrvärmenätet och är mycket rent (avjoni-
serat) med ett pH på ca 9. Förbrukat processvatten leds till avloppsnätet. 
 

3.11 Påverkan på miljön 
Verksamhetens påverkan på den yttre miljön kan ses som de kända och syn-
liga utsläppen till luft. Via miljöutredningarna till miljöledningssystemet, 
identifierades alla aktiviteter som kan ha en miljöpåverkan, därefter värde-
rades dessa med tanke på spridningsområde, mängd och grad av miljöpå-
verkan. De mest betydande vid drift av anläggningen är: 
 
Aktivitet  Miljöpåverkan 
Förbränning  CO-utsläpp 
 

3.12 Tillståndsärenden under året 
Inget tillståndsärende har inlämnats under året. 
 

3.13 Anmälningsärenden under året 
Inga arbeten eller åtgärder inom verksamheten har under året utförs som 
kräver anmälan.  
 

3.14 Föreläggande 
Inga förelägganden har meddelats under året. 
 

3.15 Förbud 
Inga förbud meddelades under året. 
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3.16 Övrig kontakt med myndighet under året 
2006-04-19 Översyn av Mälarenergis miljöfarliga verksamhet 

enligt förordning (2004:989) inlämnat till tillsyns-
myndigheten. 
 

2006-04-19 Uppdaterat kontrollprogram inlämnat till tillsynsmyn-
digheten. 
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4 Beaktande av hänsynsreglerna i Miljöbalken 

4.1 Kunskapskravet 
Personal har kontakt med energiverkens branschforskningsprogram (TPS 
branschforskning) för utveckling av nya och förbättringar på pulverbränna-
re.  
 
Utbildning har genomförts med ”yttre gruppen” som skall kunna köra an-
läggningen med hjälp av driftinstruktioner. 
 
Genom kompetensprocessen kartläggs och uppdateras Mälarenergis långsik-
tiga kompetensbehov varje år, som sedan bryts ner till varje medarbetares 
kompetensbehov. Utifrån detta behov fastställs ett kompetenskontrakt för 
varje medarbetare som följs upp och uppdateras varje år. Kompetenskon-
traktet beskriver vilken kompetens medarbetaren har och ska ha uppnått 
inom ett år. Om kompetenskontraktet inte uppfylls vidtas åtgärder beroende 
på avvikelsens art. 
 
Några av Mälarenergis prioriterade kunskapsområden är: 
 

• Anläggning: Optimera driften av anläggningen, utveckla strategier 
för förebyggande underhåll och identifiera förnyelsebehov av an-
läggningen 

• Omvärldsbevakning: Kunskap om faktainsamling, lagar och förord-
ningar samt kunna analysera resultat 

• Miljökunskap: Förmåga att ta med miljöaspekterna i de arbetspro-
cesser som drivs, förmåga att tillföra adekvat miljökunskap. 

 
Övriga utbildningar som rör den yttre miljön är; grundläggande miljö-
utbildning för nyanställda, miljökörkort, kemiska produkter, heta arbeten, 
osv. 
 

4.2 Bästa möjliga teknik 
Brännaren på Panna 5 har byggts om enligt branschens bästa och nyaste 
teknik. 
 

4.3 Lokaliseringsprincipen 
Stor del av verksamheten vid HVC bedrivits inomhus och vid hanteringen 
utomhus sker denna med hänsyn till närboende, se bilaga 6. 
 

4.4 Hushållning med råvaror 
En ledning med fjärrvärmevatten har kopplats in till matarvattenkretsen för 
fyllning av matarvatten till pannorna. Det medför att matarvattenpumpar 
inte behöver vara i drift när anläggningen står still. 
 
 



För att undvika att producera eget spädvatten med ett antal kemikalier, finns 
nu möjligheten att använda fjärrvärmevatten som spädvatten till pannorna. 
 
Oljepannornas konservering har byggts om från konservering med ånga till 
cirkulerande varmt fjärrvärmevatten, vilket sparar energi eftersom elpannan 
inte behöver vara i drift för att producera ånga. 
 

 
Inkoppling av fjärrvärme istället för spädvatten 

 

4.5 Produktvalsprincipen 
Kemikaliedatabasen utvecklas löpande för att underlätta lämnande av upp-
gifter, redovisning, möjliggöra jämförelse mellan olika produkter och att 
samtliga medarbetare och entreprenörer skall kunna nå en populärversion av 
varuinformationsblad samt kunna skriva ut etiketter när originalförpackning 
saknas. 
 
Kemikalierevisioner genomförs enligt instruktion för att säkerställa att lagar 
och instruktioner efterlevs. 
 
Kemikaliehanteringen har minskat under 2006, eftersom driften av pannorna 
har minskat avsevärt. 
 
Kemikalieförrådet används också av Yttre gruppen som sköter drift och 
underhåll av Mälarenergis vattenkraftstationer. 
 

4.6 Ansvar för att avhjälpa skada 
Om störningar på reningsanläggningarna skett och detta lett till ned-
smutsning på grund av utsläpp, ställer Mälarenergi upp med rengöring av 
egendom, såsom fordon.  

11 
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5 Drift, produktion och händelser under året 
 
För Hetvattencentralen blev 2006 ett år utan någon drift eller produktion av 
värme. Pannsystemen har konserverats, eftersom värmeproduktionen har 
skett från Västerås, där värmeproduktionen kan ske som kraftvärme.  
 
Panna 1, 2 och 3 har enbart startats i syfte att kontrollera brännarfunktioner. 
Varje panna provstartades en gång under våren i samband med besiktning 
av tryckkärl och brännare. Bränsleförbrukning och utsläpp har därmed varit 
så små att de inte varit mätbara. 
 
Fortsatt hög anslutningstakt av villor m m till fjärrvärmen samt den minska-
de värmeproduktionen vid Hetvattencentralen, leder till att hälsorelaterade 
utsläpp från uppvärmning inom Hallstahammars tätort minskar. 
 

5.1 Ingen tallbeckolja 
Under sommaren 2003 rengjordes cisternen för lagring av tallbeckolja för 
inspektion och besiktning. Eftersom ingen tallbeckolja gick att få tag på 
samt att cisternen inte bedömds behövas i framtiden, återfylldes den aldrig 
och ingen tallbeckolja har lagrats under 2006. 
 

5.2 Undersökningar om miljöpåverkan 
Mälarenergi AB är i egenskap av delägare, delaktiga i Energiaskors enga-
gemang inom Värmeforsks askprogram (”Miljöriktig användning av as-
kor”), där potentiella utförare/konsulter/forskare/studerande kan söka peng-
ar för arbeten inom fem huvudområden. Inom varje område (skog, geologi, 
deponi, kemi och slam) finns grupper som styr uppdragen. 
 
Mälarenergi är delaktiga i Värmeforskprojektet ”Värmeanläggningar och 
vattendirektivet - Metodik för konsekvensbedömning”. Projektet syftar till 
att ta fram ett förslag till en modell för ekotoxikologisk bedömning av pro-
cess-, lak- och dagvatten från värmeanläggningar samt om vattendirektivet 
kan komma att ställa krav på ytterligare reningsbehov innan utsläpp av vat-
ten till recipient. Projektet avslutas och rapporteras under våren 2007. 
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6 Förändringar av verksamheten under 2006 

6.1 Fjärrvärmeproduktion till Kolbäck 
Hösten 2005 togs fjärrvärmeledningen som sammankopplar Västerås, Hall-
stahammars och Kolbäcks fjärrvärmenät i drift. Konsekvenserna av fjärr-
värmeledningen blir att: 
 

• Pannorna i Kolbäck läggs i ”malpåse”. 
• På värmeunderlaget i Kolbäck (7 MW) produceras el, vilket tidigare 

inte var möjligt. 
• Kraftvärmeverkets utbyggda reningsutrustning leder till totalt mins-

kade utsläpp av stoft, NOx och CO. 
 

6.2 Nya värmekunder 
Anslutningstakten har varit fortsatt hög och ca 120 nya villakunder samt 4 
större fastigheter har anslutit sig till fjärrvärmenätet. 
 

6.3 Organisationsförändring 
Den 1 juli flyttades de delar av organisationen i AO Service som arbetar 
med anläggningsunderhåll på energiproduktionsanläggningarna inom Mä-
larenergi, över till AO Värme. Den nya avdelningen, Underhåll, är placerad 
direkt under affärsområdeschefen för Värme. Underhållsavdelningen består 
av fem olika enheter: Mekaniska, El och instrument, Fastighet, Konstruktion 
och Yttre gruppen. 
 
Gällande organisationsschema för affärsområde Värme sedan 1 juli 2006 
visas i bilaga 4. 
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7 Miljörelaterade driftstörningar 

7.1 Tillgänglighet och störningar 
Panna 1, 2 och 3 har varit tillgängliga hela året. Panna 5 har varit avställd 
hela året. 
 

7.2 Klagomål under året 
Det har inte inkommit några klagomål på verksamheten under året. 
 

7.3 Risker i verksamheten 
Riskanalyser har upprättats i verksamheten, där sannolikhet för händelse 
och dess konsekvenser inom 6 olika karaktärer studerats. Dessa konse-
kvenskaraktärer är:  
 

• påverkad naturresurs vid händelse 
• storlek på utsläppsområde 
• tid för återhämtning av området 
• eventuella återstående skador till andra generationer 
• andel påverkade ekosystem av utsläppet 
• möjlighet till sanering eller återställning.  

 
Efter en viktning vidtas kommer lämpliga åtgärder att och följs upp löpande 
för att ständigt förbättra verksamheten samt ha en hög beredskap vid hän-
delser. 
 
Då ingen drift har förekommit och ej planeras inom närmaste framtiden har 
inga så kallade ”betydande miljörisker” bedömts att finnas vid anläggning-
en. 
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8 Råvaror 

8.1 Bränslen 
Eldningsolja 1 använts som bränsle under den korta period då pannorna 
provstartats och i så liten mängd att den inte är mätbar (några liter). 
 
Inga andra bränslen har lagrats vid Hetvattencentralen. 
 

8.2 Kemiska ämnen och kemiska produkter 
Inga större kvantiteter kemikalier används eller hanterads inom Hetvatten-
centralen. 
 
Med hjälp av kemikaliedatabasen som utvecklats i miljöledningssystemet 
pågår ett arbete för att byta kemikalier till bättre alternativ om inte en utfas-
ning är möjlig. 
 

8.3 Köldmedier 
Kontroll av de mindre kyl- och värmepumpanläggningar, med HCFC/HFC-
köldmedier, har utförts av York Refrigeration. Den installerade mängden 
HCFC är 2,3 kg och HFC 4,4 kg. Ingen köldmedia har fyllts på i anlägg-
ningarna och ingen köldmedia har tagits omhand. Kontrollrapport från ut-
förd kontroll finns redovisad i bilaga 7. 
 

8.4 Vatten 
Under året har inget stadsvatten använts för processförbrukning, utan vatten 
har tagits från egna fjärrvärmenätet. 
 

8.5 Transporter 
Största antalet transporter görs av den egna personalen. Inga bränsletrans-
porter har förekommit. 



9 Restprodukter 
Vid Hetvattencentralen uppkommer restprodukter främst i form av förbrän-
ningsrester från pannorna och tvätt av dessa, i de fall då pannorna är i drift. 
Flygaska avskiljs i elfilter eller i cyklon. 
 
Under året har ingen flygaska omhändertagits. 

9.1 Hantering av farligt avfall 
Nedanstående mängder farligt avfall har hanterats under 2006. 
 

            
Farligt avfall 

2 006 
        

 kg EWC-kod Transportör 
Anläggning för  
omhändertagande 

Slutligt 
omhändertagande 

Smörjoljor  635 13 07 03 Egen transport VAFAB Kemisk/fysikalisk beh 
Oljiga absorbenter 259 15 02 02 Egen transport Sydkraft/Sakab Förbränning 

            
 

9.2 Lagring av farligt avfall  
Avfall som uppkommer med anknytning till spill av olja, absol, trasor och 
lösningsmedel m m hanteras i plåtfat. Elektronik och elavfall avskiljs och 
lagras inomhus.  
 

9.3 Övrigt avfall 
Under hösten har källsorteringen förtydligats och utökats med fler fraktio-
ner. Bättre behållare för källsortering har införskaffats. 
 
Sorteringen sker i brännbart och restavfall, mjuk plast, wellpapp, papper m 
m. Under normal drift uppstår inga större mängder avfall. Alla behållare står 
under tak. 
 

 
Station för källsortering. På bilden har snö blåst in under taket p g a kraftig vind. 

16 
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10 Mål 

10.1 Miljömål 
För 2006 antogs 16 miljömål för koncernen med inriktning att minska miljö- 
och riskbelastningen inom verksamheten. Dessa miljömål har grundats på 
miljöutredning där aktiviteter i verksamheten har värderats med tanke på 
mängd, miljöpåverkan och spridningsområde. 
 
Inga miljömål bedömdes behövas för Hetvattencentralen. 
 

10.2 Miljörelaterad resultatpremie 
För att fortsätta arbeta förebyggande med vissa aktiviteter har bland annat 
den miljöförbättrande åtgärden ”Läckage i distributionsnät (m³/år)” antagits 
som resultatpremiegrundade mål, där medarbetarna kan erhålla premie ifall 
vissa gränser klaras. 
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11 Kontroller och besiktningar 

11.1 Tillgänglighet mätinstrument 
Mätinstrumentet för SO2, O2 och NOx på utgående rökgaser på Panna 5 har 
inte varit i drift, eftersom pannan inte varit i drift. 
 

11.2 Besiktning och kontroll av mätsystem 
Ingen kontroll av mätinstrument, emissionsmätning eller besiktning har ge-
nomförts, eftersom pannorna inte varit i drift. 
 

11.3 Bullermätningar 
Ingen bullermätning har utförts runt hetvattencentralen. Bullerpåverkan har 
varit minimal, eftersom anläggningen inte varit i drift. 
 

11.4 Miljöledningssystem  
På det certifierade miljöledningssystemet följer krav på externa revisioner 2 
ggr/år. Mälarenergi har nu haft miljöledningssystem i fyra år och 2005-12-
04 genomfördes en omcertifiering och uppgradering av certifikatet enligt 
ISO standard 14001:2004. 
 
Till driften av systemet hör att, även genomföra interna revisioner. Ett 3-
årigt program för detta har upprättats. Programmet är utformat för att under 
perioden täcka in hela verksamheten och hela ISO 14001 standarden.  
 

11.5 Kontroll av luftkvalitén  
Mälarenergi AB ingår som medlem i Västmanlands Luftvårdsförbund. Luft-
vårdsförbundet har som uppgift att kartlägga utsläppskällor, öka kunskapen 
om miljöpåverkan, upprätta en emissionsdatabas, informera medlemmar och 
allmänheten om luftföroreningar samt hålla seminarier. 
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12 Planerade åtgärder 
• För att spara energi kommer byggnaden att tätas under 2007 för att 

minska insläpp av kall luft utifrån. 
• Kompressor som producerar processluft kommer att stoppas under 

2007 (tryckluft för olika reglersystem). 
• Ackumulatorns konservering kommer att optimeras för att spara 

energi. 
• Oljecistern vid Kolbäcks panncentral kommer att rivas. 
• Begäran om upphörande av kontrollprogram kommer att lämnas in 

till tillsynsmyndigheten. 
• Mälarenergi kommer att begära omprövning av miljötillståndet för 

anläggningen, med anledning av att Panna 5 inte kommer att vara ill-
gänglig för drift. Anläggningens tillförda effekt med avseende på 
förbränningsanläggningar blir då mindre än 50 MW. 



 

13 Underskrift 
 
Föreliggande rapport utgör 2006 års miljörapport för de värmeproducerande 
verksamheter som drivs av Mälarenergi AB inom Hallstahammar. 
 
Rapporten sänds digitalt till Svenska Miljörapporteringsportalen för gransk-
ning av tillsynsmyndigheten i Hallstahammars kommun samt ett utskrivet 
exemplar till Länsstyrelsen i Västmanlands län. 
 
Miljörapporten kommuniceras även på bolagets hemsida. 
 
 
 
Västerås mars 2007 
 
MÄLARENERGI AB 
 
 

 
 
Kenneth Jönsson 
VD 
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14 Emissionsdeklaration 2006 
 

14.1 Administrativa uppgifter 
Huvudman: Mälarenergi AB 
 
Platsnamn: Hetvattencentralen, Hallstahammar 
Platsnummer: 1961-57-001 
 
Hetvattencentralen har inte genererat några utsläpp och kommer ej heller 
över några tröskelvärden, eftersom anläggningen inte varit i drift. 



 
 
 



2006
Anläggning Olje- och fastbränslepannorna

Ärende Ändringar av villkor för HVC
Beslut 1996-01-08 GV = Gränsvärde

Dnr 2450-4808-95 BV = Besiktningsvärde

Beslutare Länsstyrelsen i Västmanlands län RV = Riktvärde

Tillsynsmyndighet Miljökontoret, Hallstahammar BRV = Riktvärde vid besiktning

Kompletteringar 1. 1996-12-19, Dnr 2450-3657-96, Slutliga villkor för NOx och CO i Panna 5
2. 1998-08-06, Dnr 245-1711-98, Ändringar av villkor 5 med stoft vid eldning av tallbecksolja
3. 2002-06-11, Dnr 551-1182-02, Upphävande av villkor för rökgashastighet

Utsläppsvillkor verksamheten Kontrollerat Besiktningsvärde Årsmedelvärde Förändringar och efterlevnad
2. Buller skall begränsas till:  
2. < 55 dB (dagtid mån-fre 07.00-18.00) nej *1
2. < 50 dB (övrig tid) nej *1
2. < 45 dB (nattetid 22.00-07.00). nej *1
2. Momentana ljud får inte överstiga 55 dB nej *1

Utsläppsvillkor oljepannor
5. Stoftutsläpp vid eldningsolja < 1.0 g/kg olja. BRV nej Inga utsläpp
5. Stoftutsläpp vid tallbecksolja < 1.5 g/kg olja. BRV nej Inga utsläpp

Utsläppsvillkor fastbränsle
10. Stoftutsläpp < 35 mg/m3 ntg vid 13% CO2. BV nej Fastbränsle användes inte under året
10. Stoftutsläpp > 500 mg/m3 ntg vid 13% CO2 stoppas pannan nej Nivån aldrig aktuell under året 
11. Svavelutsläpp vid kol < 0,17 g/MJ GV nej Kol användes inte under året
12. Svavelutsläpp vid bio < 0,05 g/MJ GV nej Inga utsläpp
Komp 1,  Kväveoxidutsläpp < 0,1 g/MJ GV nej Inga utsläpp
Komp 1, Kolmonoxidutsläpp < 625 mg/m3 = 500 ppm BRV nej Inga utsläpp

Konstruktions- och driftvillkor verksamheten
3. Förvaring, hantering och transport av petroliumprodukter, 
kemikalier och askprodukter skall ske på, ur miljösynpunkt, Hanteras enligt bygg- och miljönämnden
betryggande sätt uppfyllt Inga transporter under året

Kommentar
*1 Varken klagomål, störningar, drift eller större ombyggnader har under året orsakat anledning till bullermätning

Fortsättning nästa sida

B
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Konstruktions- och driftvillkor oljepannor Kontrollerat Besiktningsvärde Årsmedelvärde Förändringar och efterlevnad
6. Rökgserna skall passera stoftavskiljare vid sotning uppfyllt Oljepannorna är utrustade med cyklon avskiljare *2
7. Rökgserna skall kontrolleras med registrerade röktätsmätare uppfyllt
9. Aska och stoft skall omhänderas på sätt som godkännes 
av tillsynsmyndigheten uppfyllt Slam från vattensonting deponeras hos VAFAB *3

Konstruktions- och driftvillkor fastbränsle
12. Anläggningen skall förses med registrerande instrument för 
mätning av SO2, NOx, CO och röktäthet Uppfyllt I anläggningen finns gasanalysutrustning  *4

Villkor om överensstämmelse med ansökan och åtagande
Träpulver skall användas som basbränsle uppfyllt Används i första hand, när sådan finns att tillgå
Elpannan används som topplast under sommaren uppfyllt Ej använd under året
Oljepannorna används som topplast under vintern uppfyllt ingen drift under året
Tallbecksoljan skall ses som ett komplement till träpulver uppfyllt EO1 i Panna 1-3 användes i första hand, *5 

Utredningsvillkor

4. Reviderat kontrollprogram skall inlämnas uppfyllt
Godkänt 1997-04-07,
 uppdaterat kontrollprogram 2006-04-19

Kommentar
*2 samt att Panna 1 och Panna 5 är kopplade till elfilter
*3 Inget slam har  genererats
*4 och CO mätaren är tillverkad av Monitorlabs och röktäthets mätaren av INOR
*5 ingen tallbecksolja har hanterats.

Fortsättning nästa sida

B
ilaga 1

S
idan 2 av 3



 
 
 



Anläggning Hallstahammars fjärrvärme 2006
Beslut 2005-01-21

Dnr 563-13075-04
Beslutare Länsstyrelsen i Västmanlands län

Tillsynsmyndighet Miljökontoret, Hallstahammar
Ärende Tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid

Kompletteringar

Konstruktions- och driftvillkor Kontrollerat Besiktningsvärde Årsmedelvärde Förändringar och efterlevnad

Villkor om överensstämmelse med ansökan och åtagande
1. Utsläpp av koldioxid skall övervakas i enlighet med vad som anges i 
ansökan. Uppfyllt Verifierat av DNV
2. Fungerande ansvarsfördelning och rutiner för kvalitetssäkring av 
övervakningen av koldioxid skall finnas. Uppfyllt Verifierat av DNV

3. Mälarenergi AB skall lämna årlig utsläppsrapport till Naturvårdsverket 
och Länsstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i 36-39 §§ i 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmäna råd om tillstånd till utsläpp av 
koldioxid, tilldelning av utsläppsrätter samt om övervakning och 
rapportering av koldioxidutsläpp (NFS 2004:9). Uppfyllt Verifierat av DNV
4. Mälarenergi AB skall fr o m år 2006 och därefter årligen senast den 
30 april överlämna utsläppsrätter för annullering motsvarande de 
sammanlagda utsläppen av fossil koldioxid från anläggningen 
föregående år. Uppfyllt Verifierat av DNV

Kommentar
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har genomfört SIQ Diplomering för 
Verksamhetsutveckling och tilldelas Diplom nivå 3

nivå 3 kännetecknas av: en kultur för kundorienterad verksamhetsutveckling finns inom stora delar av verksamheten. 
systematiska arbetssätt finns inom många områden, funktioner och processer och har ofta en förebyggande karaktär.
arbetssätten tillämpas i stora delar av verksamheten och är kända bland medarbetare på olika nivåer. viktiga resultat 
förbättras stadigt, och kunskapen och medvetenheten om sambanden mellan process, arbetssätt och resultat är utbredd.
utvärdering och förbättring av de viktigaste arbetssätten görs allt mer systematiskt, och skapar en grund för lärande,
utveckling och ständig förbättring. samordning och integration mellan arbetssätt, funktioner och verksamhetsområden
sker medvetet och är i tydlig utveckling.

Mälarenergi AB

göteborg i september 2006

jerry karlsson
VD, SIQ Institutet för kvalitetsutveckling

rené chocron
Utvärderingsledare, SIQ Institutet för kvalitetsutveckling
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Affärsområde Värme

Anders Ericsson
AO Värme / 201

Peter Karlsson
Produktion / 211

Conny Arnfeldt
Teknik&Avräkn / 220

Anders Bouvin
Bränslehant / 218

Evert Lundqvist
Kemi / 219

Hans Svensson
Skift A / 212

Lars-Göran Jönsson
Skift D / 215

Martin Göransson
Skift B / 213

Nils Berglund
Skift E / 216

Lennart Eriksson
Skift C / 214

Jens Nerén
Bränsleförsörj / 221

Niklas Blomgren – Controller
Birgitta Adolfsson - Sekreterare

Henrik Söderlund
Distribution / 231-241

Kenneth Stensson
Underhåll / 251

Tom Robertsson
Mek / 254

Thomas Pennanen
El&instrument / 253

Björn Ljungdell
Konstruktion / 256

Anders Söderlund
Fastighet / 252

Lars-Ove Nyquist
Kungsör / 261

Björn Angantyr
Skift F / 217

Kenneth Gillström
Materialadm. / 257

Kent-Ove Nerén
Yttre/255
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SAMMANSTÄLLNING AV PRODUKTIONSRESURSER
Bruttoeffekt december 2006

Enhet Anläggningsägare Bränsle Eleffekt
MT-drift

Värme-
effekt

MT-drift

Eleffekt
KK-drift Eleffekt Värme-

effekt Kyleffekt

Kraftvärmeverket MW MW MW MW MW MW
Block 1 Mälarenergi AB Kol/TB/EO5/Torv 35/40 100/110
Block 2 Mälarenergi AB Kol/TB/EO5 35/40 100/110
Block 3 AB Aroskraft EO 5 215 365 250
Block 4 Aroskraft/Mälarenergi Kol/TB/EO5/Torv 165 270 180
Panna 5 Mälarenergi AB Bio/Torv 41 115 157
Panna 5 RGK Mälarenergi AB Återvinning 48
Block 4/Panna 5 Aroskraft/Mälarenergi Se ovan 225 365 250
HVK Mälarenergi AB TB/EO5 40
Hjp 04 Mälarenergi AB El 40

Övriga anl. i Västerås MW MW MW MW MW
HVG P1 Mälarenergi AB TB/EO5 50/70
HVG P2 Mälarenergi AB TB/EO5 50/70
HVG P01 Mälarenergi AB El 40
Värmepump 1 Mälarenergi AB El/avloppsvatten 12 7
Värmepump 2 Mälarenergi AB El/avloppsvatten 12 10
Kylmaskin Mälarenergi AB Fjärrvärme 7
Fri kyla Mälarenergi AB Mälarvatten 3
Gasmotor Gryta Mälarenergi AB Deponigas 0,9
Gaspanna Gryta Mälarenergi AB Deponigas 1,4
Gaspanna ARV Mälarenergi AB Rötgas 1

HVS Skultuna MW MW MW MW MW
Panna 1 Mälarenergi AB EO 5 11,6
Panna 2 Mälarenergi AB EO 5 11,6
Elpanna Mälarenergi AB El 12

HVC Hallstahammar MW MW MW MW MW
Panna 1 Mälarenergi AB EO1-5/TB/träpulv 16,5/7
Panna 2 Mälarenergi AB EO1-5/TB 16,5
Panna 3 Mälarenergi AB EO1-5/TB 16,5
Elpanna Mälarenergi AB El 20
Panna 5 Mälarenergi AB Träpulver/kolpulver 20/16

HVC Flaket Kungsör MW MW MW MW MW
Panna 1 Mälarenergi AB EO1 5
Panna 2 Mälarenergi AB EO1/gasol 5
Panna 3 Mälarenergi AB Gasol 5
Panna 4 Mälarenergi AB Bio 5
Panna 4 RGK Mälarenergi AB Återvinning 1,2
Panna 5 Mälarenergi AB EO1 5

Övrig produktion MW MW MW MW MW
Vattenkraften Mälarenergi Vattenkraft AB Vatten 57
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Karta Hetvattencentralen Hallstahammar Bilaga 6
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Mälarenergi 
Box 
  Västerås
Telefon växel:
-  
Telefon Kundcenter:
-  
Telefax:
-  
E-post:
post@malarenergi.se
Webbtjänst:
www.malarenergi.se
Besöksadress:
Sjöhagsvägen , Västerås

Mälarenergi Elnät 
Box 
  Köping
Telefon växel:
- 
Telefax:
- 
E-post:
elnat@malarenergi.se
Besöksadress:
Mästaregatan , Köping

Mälarenergi – självklart till din tjänst
      Dygnet runt och året om är vår uppgift att skapa 
komfort för dig. Vi ser till att det finns elkraft i väggut-
taget hos alla våra kunder i Mälardalsområdet, men även 
på andra håll i landet. Inom större delen av vår region 
ser vi också till att det finns vatten i kranen och värme 
i stugan. Allt det där som är så självklart för att vårt 
samhälle och var och ens vardag ska fungera. 
      Du har oss alltid nära dig, en långsiktig, kunnig 
och trygg leverantör. Vi driver våra anläggningar och 
utvecklar våra tjänster med kundernas önskemål och 
stränga miljökrav som ledstjärna. 
      Kontakta oss på Mälarenergi eller besök våra 
webbsidor om du vill veta mer om energi, el och värme, 
fjärrkyla, vatten och avlopp. 
      Vi hjälper gärna till med goda råd och idéer på ef-
fektivare energianvändning och bättre miljölösningar. 
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