
Miljörapport 2018
KIRUNA KRAFTVÄRMEVERK



Sida 1 av 35 
 

Innehållsförteckning 
 
Grunddel 
 

Textdel 
1.  Verksamhetsbeskrivning 

2 

 

 

3 

2.  Tillstånd 6 

3. Anmälningsärenden beslutade under året 6 

4. Andra gällande beslut 6 

5. Tillsynsmyndighet 7 

6. Tillståndsgiven och faktisk produktion 7 

7. Gällande villkor i tillstånd 7 

8. Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m. 10 

9. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och 
kontrollfunktioner 24 

10. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella 
driftstörningar, avbrott, olyckor mm. 24 

11. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska 
verksamhetens förbrukning av råvaror och energi 27 

12. Ersättning av kemiska produkter mm 28 

13. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet 28 

14. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till 
olägenheter för miljön eller människors hälsa 32 

15. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som 
verksamheten tillverkar 32 

16. Industriutsläppsverksamheter 34 

Bilageförteckning 35 

  

  

  

  

  

 

  



Sida 2 av 35 
 

Grunddel   MILJÖRAPPORT för år: 2018 
 
Administrativa uppgifter 

Huvudman  

Huvudman Kiruna Kraft AB 

Gatuadress Värmeverksvägen 12, 981 85 KIRUNA 

Organisationsnummer 556526-8371 

Kontaktperson Jan Fjordell, VD 

Telefon 0980-707 23   

E-postadress jan.fjordell@tvab.kiruna.se   

  

Anläggning  

Anläggningens namn 

Anläggningsnummer 

Fastighetsbeteckning 

Besöksadress 

Kommun och län 

Kontaktperson 

Telefon 

E-postadress 

Kiruna Värmeverk 

2584-107 

Kv värmen 1 

Värmeverksvägen 12 

Kiruna, Norrbottens län 

Thomas Björnström 

0980-707 23 

thomas.bjornstrom@tvab.kiruna.se 

 
Koder 

Huvudverksamhet 

Övriga verksamhetskoder 

 

Myndigheter och gällande tillstånd 

Tillståndsmyndighet 

Tillsynsmyndighet 

Beslutsdatum för gällande tillstånd 

 

 

90.210-i 

39.90, 40.50-i, 90.190, 90.40, 90.50 

 

 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Miljö- och byggnämnden, Kiruna kommun 

2011-02-23, enligt Miljöbalken 

 

 
  

mailto:jan.fjordell@tvab.kiruna.se
mailto:thomas.bjornstrom@tvab.kiruna.se


Sida 3 av 35 
 

Textdel– 2018 års miljörapport  
 
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. 
 

1.1 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning 
Kiruna Kraft AB är verksamhetsutövare och ansvarig för drift av Kiruna kraftvärmeverk och 
övriga produktionsanläggningar för fjärrvärme samt Kiruna avfallsanläggning. Bolaget är ett 
dotterbolag som finns under moderbolaget Tekniska Verken i Kiruna AB som ägs till 100 % 
av Kiruna kommun och leds av en politiskt vald styrelse med en VD som ansvarig för alla 
bolag och verksamheter.  
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1.2 Kortfattad beskrivning av verksamheten 
Kiruna Kraft ansvarar för produktion och distribution av fjärrvärme i Kiruna C samt i 
Vittangi. (Vittangi värmeverk är en anmälningspliktig C-anläggning med en separat 
årsrapport.) 
 

Plats Värmeproduktion Elproduktion 

Kiruna kraftvärmeverk 267,4 GWh 19,3 GWh 

(41 % för egen drift och 59 % såldes till elhandelsbolag) 

 

Den huvudsakliga verksamheten är att producera fjärrvärme, men även el produceras i 
Panna 3 som är en kraftvärmepanna. Del av elen används till egen drift och resterande säljs 
till elhandelsbolag. 

Kiruna kraftvärmeverk har fyra fastbränslepannor varav tre biobränslepannor (Panna 1, 
Panna 2 och Pelletspanna) samt en avfallspanna (Panna 3). Det finns även två oljepannor 
(20 MW samt 6 MW) på värmeverksområdet och ytterligare fem oljeanläggningar (varav en 
bioolja) samt en elpanna inom Kiruna centralort. Utöver det används spillvärme från LKAB 
direkt i fjärrvärmenätet. Olja och el används främst som spetslast vid kall väderlek eller vid 
eventuella driftproblem med fastbränslepannorna. 

 

Bränslefördelning 2018: 
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1.3 Reningsutrustning för respektive panna 
 

Panna 1, fastbränsle bio (8 MW) – elfilter 

Panna 2, fastbränsle bio (8 MW) – elfilter 

Panna 3, fastbränsle avfall (34 MW) – SNCR-anläggning med ammoniakinsprutning (för 
reducering av NOx), elfilter, kloridskrubber med adioxmaterial (för reduktion av klorider, dioxin samt 
kvicksilver och andra tungmetaller), skrubber med aktivt kol och lut (för reduktion av dioxin, kvicksilver 
och SO2), rökgaskondensor, vattenreningsanläggning. 
 
Pelletspanna (2 MW) - Multicyklon. 
 
1.4 Lokalisering och recipient 
 
Kiruna kraftvärmeverk är placerad i Kiruna C intill sjön Ala Lombolo. Vattnet som används i 
reningen av rökgaserna från Panna 3 renas i en vattenreningsanläggning innan utsläpp till 
recipienten Luossajoki. Dagvatten uppsamlas och leds till avloppsledningsnätet eller 
Luossajoki. 
 
1.5 Översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön 
 

Verksamheten påverkar miljön huvudsakligen genom utsläpp till luft och vatten. 
Restprodukter från verksamheten mellanlagras för återanvändning som 
anläggningsmaterial och de fraktioner som klassas som farligt avfall omhändertas för att 
minimera miljöpåverkan och läggs i deponi för farligt avfall, se avsnitt 13. Vatten- och 
rökgasrening har en hög reningsgrad men utsläppen är mycket beroende av inkommande 
bränslekvalitet. Information till allmänhet och bränsleleverantörer sker regelbundet i 
kombination med egna avfallskontroller och åtgärder för att få en så bra bränslekvalitet 
och förbränning som möjligt. 

 

Totala utsläppsmängder av större volymer: 
 

Parameter Produktionsenheter Mängd utsläpp (ton) 
1 Fossil koldioxid CO2 Alla fastbränslepannor samt 

oljepannor 

28 136 

Kväveoxider (NOx) Panna 1, 2 och 3 73,8 

Svaveldioxid (SO2) Panna 3 0,5 

Stoft Panna 1, 2 och 3 12,5 

 

1 Beräknad siffra med aktuella emissionsfaktorer som används i systemet för handel med utsläppsrätter EU-ETS. 

 

 

 

 

 



Sida 6 av 35 
 

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  

2011-02-23 Länsstyrelsen i 

Norrbotten län 

Fortsatt och utökad avfallsförbränning 

2011-10-20 Länsstyrelsen i 

Norrbottens län 

Ändrade villkor för Panna 1 och 2 samt buller 

från kraftvärmeverket 

2014-03-28 Länsstyrelsen i 

Norrbottens län 

Slutliga villkor för utsläpp av ammoniak 

   

   

 
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  

2018-06-12 Länsstyrelsen i 

Norrbotten 

Utökad lagringsmängd för biobränsle med krav 

på försiktighetsåtgärder och brandskydd. 

   

   

   

   

 
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  
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5. Tillsynsmyndighet 
5 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 
 
Namn: Miljö- och Byggnämnden Kiruna Kommun 

 
 
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 

Produktion av värme och el vid an-
läggningen med en total installerad tillförd 
effekt på pannorna av högst 80 MW 

78 MW1 

Förbränning av högst 98 000 ton avfall/år 
varav högst 2 500 ton farligt avfall. 

60 372 ton avfall varav 51 ton farligt avfall 

  
Kommentar: 
1 Under 2018 har stödoljebrännare på 2 x 9,5 MW installerats till Panna 3 på 
värmeverksområdet men räknas inte in i den totala effekten då total effekt som går att 
producera med samtidigt från pannan är oförändrad. 
 

 
 
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 inte annat följer av övriga villkor ska 
bolaget utforma anläggningen och bedriva 
verksamheten i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad bolaget angett i 
ansökan och i övrigt åtagit sig i ärendet. 

Förändringar med ny bränslehall och pannor 
på området (pellets och oljepanna) är 
anmälda till tillsynsmyndigheten men i övrigt 
bedrivs verksamheten enligt ansökan 

2. Innehållet i utgående avloppsvatten till 
recipienten Luossajoki får inte överstiga 
följande värden: 
 
- Kvicksilver och kvicksilverföreningar (Hg) 
får inte överstiga 0, 001 mg/l som 
kvartalsmedelvärde. 
 
- Kadmium och kadmiumföreningar (Cd) får 
inte överstiga 0,001 mg/l som 
kvartalsmedelvärde 

 
 
 
Kvartal 4 tangerar begränsningsvärdet se 
även avsnitt 8.7 och 10.1 
 
Kvartal 2 och 4 överskrider 
begränsningsvärdet, se även avsnitt 8.7 och 
10.1 



Sida 8 av 35 
 

3. Halten kolmonoxid (CO) i utgående rökgaser 
från förbränning av torv och biobränslen och 
liknande bränsle från panna P1 och P2 får 
som dygnsmedelvärde under 95 % av 
driftsdygnen under ett kalenderår inte 
överstiga 150 mg/Nm3 torr rökgas 
vid 6 % O2. Utsläpp under start/stopp och 
torkeldning av murverk ska ej medräknas. 
Mätning av utsläppet ska ske kontinuerligt. 

Överskridande för mer än 95 % av 
driftdygnen har skett i både Panna 1 och 2. 
Se även avsnitt 8.7 och 10.1. 

4. Vid förbränning av farligt avfall ska 
utsorterade fraktioner vid behov blandas 
med annat avfall så att lägsta värmevärde 
inte understiger 2 MWh/ton avfall och 
högsta värmevärdet inte överstiger 11 
MWh/ton avfall. 

Endast mindre mängd farligt avfall förbränns 
och blandas då vid behov med vanligt avfall. 

5. Farligt avfall som innehåller mer än en 
procent (1 %) organiska halogenföreningar 
uttryckt som klor får inte förbrännas. 

Endast farligt avfall med känd avfallskod och 
kända egenskaper förbränns i Panna 3. 

6. Flödet av farligt avfall till förbränning får inte 
utgöra en större andel än 10 % av 
bränsletillförseln. 

Endast mindre mängd farligt avfall förbränns 
och blandas då med vanligt avfall. 

7. De mängder och kategorier av farligt avfall 
som får förbrännas är, maximalt 500 ton 
farligt avfall per år från sjukvård och 
veterinärverksamhet och/eller därmed 
förknippad forskning enligt kategori 18 enligt 
bilaga 2 till avfallsförordningen (2001:1063) 
samt maximalt 2 000 ton övrigt farligt avfall 
per år enligt bilaga till detta beslut. 

51 ton farligt avfall har inkommit till 
förbränning inom de kategorier som är 
tillåtna, se avsnitt 13.2. Inget smittförande 
avfall har förbränts på kraftvärmeverket. 

8. Ändring 2018-06-12: Högst 5 000 icke farligt 
träavfall eller biobränsle får vid varje enskilt 
tillfälle lagras utomhus på fastigheten. 
Platsen för lagring ska vara omgärdat med 
skydd som aktivt minimerar nedskräpning. 
Lagringen ska ske ska ske på hårdgjorda ytor 
så att lakvatten kan uppsamlas och avledas. 
Bolaget ska bedriva ett förebyggande 
brandsäkerhetsarbete beträffande lagringen, 
i syfte att förhindra att brand uppkommer 
samt att minimera konsekvenserna av 
brand. 

Mängden träavfall och biobränsle uppgår till 
högst 5 000 ton. Gällande brandsäkerhet så 
finns brandgator mellan flisstackar och 
checklista med riktlinjer för hur flisen ska 
hanteras finns framtagen. 

9. Kross för sortering och bearbetning av avfall 
ska vara placerad inomhus. Mottagning och 
tillfällig lagring av avfall, returpapper och 
övrigt avfall som ska behandlas i krossen ska 
ske inomhus i anslutning till pannorna och 
krossen. 

Idag sker ingen krossning av avfall vid 
värmeverket. Avfallskontroller och sortering 
sker inomhus i en bränslehall. 

10. Mellanlagring vid Värmeverket av annat 
farligt avfall än smittförande avfall får uppgå 
till högst 2 000 ton vid något tillfälle. Lagring 
ska ske i byggnad eller annan anordning så 
att lukt eller andra olägenheter inte 
uppkommer. 

Mellanlagring av farligt avfall annat än 
smittförande avfall på miljöenheten uppgår 
till högst 5-10 ton vid varje enskilt tillfälle 
innan borttransport. Ingen övrig 
mellanlagring sker på området. 

11. Städning ska utföras i omedelbar närhet till 
värmeverket en gång per år. Om det är 
nedskräpat ska en noggrann städning ske av 
avfall från verksamheten i områden som 
ligger omedelbart utanför fastigheten och 
efter transportvägen till värmeverket. 

Städning av området och omkringliggande 
område sker minst 1 gång per år. 
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12. Smittförande avfall får inte förvaras eller 
hanteras tillsammans med annat avfall. 
Matningen av det smittförande avfallet in i 
pannan ska ske separat utan inblandning av 
annat avfall. Hantering, lagring och matning 
av smittförande avfall ska ske i samråd med 
och godkännas av tillsynsmyndigheten innan 
denna verksamhet får påbörjas. 

Inget smittförande avfall hanteras i 
dagsläget. 

13. Restprodukter från förbränning i panna P1 
och panna P2 (flygaska, bäddaska) och 
bottenaska (slaggrus) från 
avfallsförbränningen i P3 ska i möjligaste 
mån återanvändas och nyttiggöras i stället 
för att deponeras. Bolaget ska utreda 
möjligheterna att använda flygaskan och 
bäddaskan som gödselmedel i skogs- eller 
jordbruket och slaggruset för 
anläggningsändamål. Bolaget ska genom 
provtagning och analys undersöka innehållet 
i flygaskan, bäddaskan och slaggruset för en 
klassning av avfallet enligt 
avfallsförordningen (2001:1063) och 
redovisa till tillsynsmyndigheten hur avfallet 
omhändertas och nyttiggörs. Redovisningen 
ska ske till tillsynsmyndigheten i den årliga 
miljörapporten. 

Slagg och askor mellanlagras i dagsläget på 
Kiruna avfallsanläggning (KAA) för att sedan 
kunna användas som fyllnads- och 
anläggningsmaterial. Mer information om 
mängder framgår av avsnitt 13.  

14. Oljor, drivmedel och flytande kemiska 
produkter ska förvaras i ett tätt invallat 
utrymme eller i behållare och cisterner 
utförda på sådant sätt (dubbelmantlat) att 
utläckage till omgivningen förhindras. 
Invallningen ska rymma den maximala 
volymen flytande kemiska produkter i den 
största behållaren plus 10 % av den övriga 
volymen flytande kemiska produkter som 
förvaras inom respektive invallning.  

 

Oljecisternen är dubbelmantlad och försedd 
med påbackningsskydd. Cistern för 
drivmedel har påbackningsskydd och 
uppsamlingskärl. Övriga kemikalier är 
försedda med uppsamlingskärl eller 
förvarade i utrymmen som förhindrar 
spridning vid läckage. 

15. Farligt avfall som består av eller innehåller 
flytande hälso- och miljöfarliga ämnen ska 
förvaras på en tät yta så att de farliga 
ämnena inte kan förorena mark, vatten eller 
luft och inte heller nå det kommunala spill- 
eller dagvattennätet. Obehöriga ska ej ha 
tillträde till förvaringsutrymmet. 

Miljöenheten på området är avsedd för att 
förvara farligt avfall enligt gällande 
bestämmelser och endast behöriga personer 
har tillträde dit. 

16. Farligt avfall som innehåller ämnen som kan 
bilda farliga reaktionsprodukter med 
varandra ska förvaras så att ämnena inte kan 
komma i kontakt med varandra, varken vid 
normal drift eller vid en brand eller annan 
olycka. 

All förvaring sker på anvisad plats för att 
förhindra olyckor. 
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17. Buller från verksamheten får inte ge upphov 
till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid 
bostäder än följande begränsningsvärden: 
55 dB(A) dagtid vardagar kl. 07.00-18.00 
45 dB(A) söndagar och helgdagar kl. 07.00-
18.00  
45 dB(A) kvällstid kl. 18.00-22.00  
40 dB(A) nattetid kl. 22.00-07.00  
Nattetid ska dessutom gälla att 
momentanvärden får uppgå till högst 55 
dB(A) vid bostäder.  
De angivna begränsningsvärdena ska 
kontrolleras genom närfältsmätningar och 
beräkningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas 
för de tidsperioder som anges ovan. Kontroll 
ska ske så snart det skett förändringar i 
verksamheten som kan medföra ökade 
bullernivåer, dock minst en gång vart tredje 
år. 

Inga mätningar är utförda under 2018. 

18. Om nytt avfallsslag förs in i bilaga 2 till 
avfallsförordningen (2001:1063) och bolaget 
har för avsikt att förbränna avfallet i fråga, 
ska anmälan göras till tillsynsmyndigheten, 
som ska godkänna att avfallet får 
förbrännas. 

Inga nya avfallsslag har tagits emot. 

 
 

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. 
8.1 Mätningar, provtagningar och mätsystem för miljöparametrar 
Kontinuerlig mätning av emissioner till luft sker i Panna 1, 2 och 3. Parametrar som mäts i 
respektive panna beskrivs nedan. Uppmätta värden loggas och sammanställs automatiskt i 
ett miljörapporteringssystem. 
Övriga pannor kontrolleras regelbundet enligt de krav som ställs eller vid behov genom 
stickprovsmätningar.  
Miljöskadliga ämnen från renat processvatten från Panna 3 till recipient övervakas genom 
att vattenprover tas från vattenreningen minst 1 gång/månad vid kontinuerlig drift och 
analyseras av ackrediterat lab.  
 
Kontrollmätning  
Årligen görs kontroll- och jämförande mätning på fasta mätinstrument enligt NFS 2016:13 
och SFS 2013:253. Se avsnitt 8.3 för sammanställning av genomförda mätningar. 
 
 
Emissionsmätning  
Oberoende emissionsmätning av tungmetaller och dioxiner till luft och vatten genomförs 
två gånger per år för panna 3 enligt SFS 2013:253. Se avsnitt 8.2 för sammanställning av 
genomförda mätningar. 
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Mätsystem för rökgasmätningar Panna 1 och 2 
Extraktivt mätsystem där rökgaser kontinuerligt tas ut från respektive pannas rökgaskanal 
och skickas till analysatorer för mätning av parametrarna NO, CO och O2. Mätning sker 
kontinuerligt vid drift. En konverter för varje panna används för att omvandla NO2 till NO 
för att kunna redovisa NOx-halten. Även mätning av stoft sker kontinuerligt med separata 
instrument för respektive panna. 
 
I början av 2018 har analysatorerna för Panna 1 och 2 bytts ut och i samband med det 
även parametern SO2 plockats bort då inget svavelhaltigt bränsle förbränns i dessa 
pannor. Service genomförs årligen av servicetekniker på plats. 
 
Mätsystemet för rökgasmätningar Panna 3 
Mätsystemet för Panna 3 består av en mätloop och två analysatorer som vid IR- respektive 
UV-spektra mäter parametrarna NO, NO2, SO2, NH3, HCL, H2O, CO och CH4 (Omräknas och 
redovisas som TOC). Kontinuerlig mätning av stoft, rökgasflöde och O2 sker med separata 
instrument. 
 
Totalt har mätbortfall skett motsvarande ca 5 dygn under året beroende på fel i 
kommunikation mellan mät- och rapportsystem eller då underhåll genomförts.  
Service, kalibrering och kontrollmätning har skett på plats under året. 
 
Mätning av utgående renat processvatten från Panna 3 
Analys av tungmetaller och övriga parametrar sker minst en gång per månad vid 
kontinuerlig drift. Provtagning sker med en automatisk provtagare och vattenproverna 
skickas därefter till ackrediterat laboratorium för analys. 
För att övervaka funktionen på vattenreningsanläggningen sker bl.a. kontinuerlig mätning 
av pH-värden, suspenderat material och flöde på renat utgående vatten. Kalibrering och 
underhåll sker löpande och service utförs årligen. 
Resultat från prover av utgående vatten från värmeverket redovisas i avsnitt 8.7 samt 
bilaga 7. 
 
Provtagning i recipient 
Provtagning av vatten i recipient sker enligt särskilt framtaget kontrollprogram för 
Luossajoki och resultaten redovisas i bilaga 8.  
 
Provtagning av restprodukter 
Provtagning av bottenslagg, flygaska och filterkaka från Panna 3 genomförs årligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sida 12 av 35 
 

 
8.2 Resultat från periodisk emissionsmätning 
 
Periodisk emissionsmätning Panna 3 enligt SFS 2013:253   
Utförs av oberoende ackrediterad mätkonsult två gånger per år.   
 
Utsläpp till luft         
Parameter Gränsvärde Resultat Resultat   
  enligt förordning 2018-04-26 2019-01-162   
Kadmium (Cd) 0,05 0,0021 0,000092 mg/m3 
Tallium (TI) 0,05 0,0021 0,000092 mg/m3 
Kvicksilver (Hg) 0,05 0,0072 0,0058 mg/m3 
As…V  0,5 0,093 0,0206 mg/m3 
Väteflourid (HF) 4 (A 100 %) 0,0041 0,002 mg/m3 
  2 (B 97 %) 0,0041 0,002 mg/m3 
Dioxiner och furaner 0,1 0,0771 0,15 ng/m3 

 
1 Mätning av dioxin utförd 2018-02-14_15 
2 Andra mätningen för 2018 utförd januari 2019 på grund av att ordinarie mätning i december uteblev vid 
haveri. Tangerat gränsvärde för dioxin. 
 
Se avsnitt 10.1 för kommentarer och åtgärder till överskridanden. 
 
Utsläpp till vatten         
Parameter Gränsvärde Resultat Resultat   
  enligt förordning 2018-04-26 2019-01-16   
Arsenik (As) 0,15 0,00482 0,0051 mg/l 
Kadmium (Cd) 0,05 0,0123 0,00021 mg/l 
Krom (Cr) 0,5 0,00515 0,00024 mg/l 
Koppar (Cu) 0,5 0,00131 0,0011 mg/l 
Kvicksilver (Hg) 0,03 0,0000835 0,000059 mg/l 
Nickel (Ni) 0,5 0,0126 0,00093 mg/l 
Bly (Pb) 0,2 0,0471 0,0015 mg/l 
Tallium (Tl) 0,05 0,000561 < 0,00005 mg/l 
Zink (Zn) 1,5 1,74 0,059 mg/l 
Dioxiner och furaner 0,3 < 0,0046 0,0043 ng/l 
Susp 45 < 3 < 2 mg/l 

 
Se avsnitt 10.1 för kommentarer och åtgärder till överskridanden. 
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8.3 Resultat från årlig kontrollmätning 
 
AST och QAL 2 för Panna 3:s automatiska mätsystem enligt SS-EN 14181 
  
Kontroll enligt standarden utförs av oberoende ackrediterad mätkonsult en gång per år.  
 
Kontroll av mätosäkerhet               

Parameter 
  

AST 2018-04-26   
            Standardavvikelse                                Differens  
Uppmätt 

Sd 
Villkor  Kontroll Uppmätt 

D 
Villkor  Kontroll 

  

NOx (mg/m³ntg vid 11 % O2) 0,4 29 OK -21,7 ± 20,7 Över   

CO (mg/m³ntg vid 11 % O2) 0,7 3,6 OK 4,9 ± 3,1 Över   

TOC (mg/m³ntg vid 11 % O2) - - - - - -   

Stoft (mg/m³ntg vid 11 % O2) 0,4 2,1 OK - 0,4 ± 1,9 OK   

SO2 (mg/m³ntg vid 11 % O2) 0,3 7,1 OK 3,3 ± 5,3 OK  

HCL (mg/m³ntg vid 11 % O2) 0,1 2,9 OK 0,0 ± 2,1 OK   
 
Vidtagna åtgärder: 
På grund av problem med mätsystemet har kontroll av TOC inte kunnat genomföras. En ny 
QAL2 för TOC samt de parametrar som inte klarat kraven är genomfört under januari 
2019. Nytt mätsystem kommer att installeras våren 2019 och befintligt kommer att finnas 
kvar som backup. 
 
Jämförandemätning enligt NFS 2016:13 
Utförs av oberoende ackrediterad mätkonsult en gång per år. 
Produktionsenhet: Panna 3  
Datum: 2018-04-25_27 
Systematisk skillnad Uppmätt Villkor +/- Kontroll 
  skillnad     
NOx  8,5 10 OK 
Gasflöde 7,5 15 OK 
        
Standardavvikelse Uppmätt Villkor +/- Kontroll 
  skillnad     
NOx  3,8 5 OK 
Gasflöde 0,6 5 OK 

 
Produktionsenheter Panna 1 och 2 ej kontrollerade då de producerat <25 GWh och inte är 
redovisningsskyldiga. 
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8.4 Sammanfattning av installerad reningsteknik 
Kiruna kraftvärmeverk har villkor på utsläpp till luft och vatten som ställer höga krav på 
reningsteknik.  
Reningsanläggningen för avfallsförbränning (Panna 3) består av SNCR, elfilter, 
rökgasrening och vattenrening.  
Panna 1 och 2 har separata elfilter som reningsutrustning. 
 
SNCR 
SNCR (Selective Non Catalytic Reduction)-anläggning med ammoniak (NH3) för reduktion 
av kväveoxider (NOx) i Panna 3. Insprutningen av NH3 sker direkt efter eldstaden och 
överbliven ammoniakslip mäts kontinuerligt i rökgasen. 
 
Stoftrening 
Separata elfilter finns installerade för Panna 1, 2 och 3. Pelletspannan är försedd med en 
multicykon. Dessa har som uppgift att fånga upp stoft och stoftbundna partiklar från 
rökgaserna.  
 
Rökgasrening Panna 3 
Rökgasreningen för Panna 3 (se bilaga 1) består av två våtskrubbersteg och 
rökgaskondensor.  
Kloridskrubber: Rening av väteklorider samt kvicksilver och andra tungmetaller. I 
skrubbern finns även adioxmaterial installerat för att fånga in dioxiner. 
Kol/lutskrubber: Aktivt kol tillsätts för reduktion av dioxin och kvicksilver samt lut 
(Natrium-hydroxid) för reduktion av SO2. 
Rökgaskondensor (RGKA): Återvinner värmeenergi från rökgaserna. 
 
Reningsgraden i skrubberstegen är hög och allt vatten från skrubbrarna leds till 
vattenreningsanläggningen där det renas innan utsläpp till recipient.  
 
Vattenrening 
Rening av vatten från skrubbrar sker i flera processteg bl.a. genom flockning, fällning samt 
pH-justering, se bilaga 2 för de olika reningsstegen. Jonbytarfilter finns även för att vid 
behov kunna öka reningsgraden av tungmetaller. 
 
Förebyggande och löpande åtgärder 
Reningsanläggningarnas funktion övervakas kontinuerligt med automatiska styrsystem 
och larm inkopplade mot börvärden. Dagliga ronderingar genomförs i anläggningen och 
eventuella störningar noteras för direkt åtgärd. I underhållssystemet noteras ändringar, 
störningar och övriga händelser. Dessutom genomförs produktionsmöten löpande för att 
fånga upp driftproblem. 
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8.5 Bränslefördelning 
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8.6 Produktion och drifttider 
Energiproduktion i Kiruna C 
 
Värme: 267 369 MWh 
El: 19 315 MWh (varav 41 % använts för eget behov och 59 % sålts till elhandelsbolag) 
 
Energin produceras med pannor kopplade till fjärrvärmenätet enligt nedan. Utöver det 
tillkommer energi från ackumulatortank och spillvärme från LKAB. 
 

Produktionsenhet Producerad energi (MWh) Drifttid (antal timmar) 
Panna 1 (värme) 24 689 3 430 
Panna 2 (värme) 20 211 2 902 
Panna 3 (värme) 148 698 6 338 

Panna 3 turbin (el) 19 315 1). 
RGKA (Värme) 17 306 1). 

Pelletspanna (Värme) 2 704 1). 

Biooljepannor (värme) 10 238 1). 

Oljepannor (värme) 11 433 1). 

Elpannor (värme) 4 038 1). 

 
1). Uppgift om drifttider saknas för dessa enheter 
 
FU-stopp för panna 3 har skett under augusti månad. 
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8.7 Villkor för utsläpp till luft och vatten 
Kiruna kraftvärmeverk har villkor på utsläpp till luft och vatten i verksamhetens 
miljötillstånd samt i beslut för vissa av spetslastanläggningarna. För avfallsförbränning i 
Panna 3 ställer dessutom förordningen om avfallsförbränning SFS 2013:253 krav på 
utsläpp, dessa redovisas även separat i bilaga 3. 
 
Utsläpp till luft från avfallsförbränning (Panna 3) 
 
Begränsningsvärde enligt tillstånd 
 

Parameter Villkor Enhet Notering 
Ammoniak (NH3) 8 mg/Nm3 Månadsmedel vid 11 % O2 

 
Uppmätta värden: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antal överskridanden: 0 st 
 
Orsak och åtgärder:  
- 
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Begränsningsvärden enligt förordning SFS 2013:253 
 
Antal halvtimmar i drift: 11 291 
 

Parameter Tidbas Antal överskridanden Villkorskontroll 
CO Dygn 3 Ok 
 10-min 105  
 30-min 58 Ok 
TOC Dygn 0 Ok 
 30-min (A) 6  
 30-min (B) 10 Ok 
Stoft Dygn 0 Ok 
 30-min (A) 0  
 30-min (B) 0 Ok 
HCL Dygn 0 Ok 
 30-min (A) 0  
 30-min (B) 0 Ok 
SO2 Dygn 0 Ok 
 30-min (A) 0  
 30-min (B) 22 Ok 
NOx Dygn 0 Ok 
 30-min (A) 0  
 30-min (B) 62 Ok 

 
Orsak och åtgärder:  
Överskridanden av CO, TOC, SO2 och NOx vid tillfälliga driftstörningar, bland annat häng i 
bränsleschakt och problem med SNCR-anläggningen. Men villkor innehålls för året. 
Se även avsnitt 10.1 samt bilaga 3. 
 
Utsläpp till vatten från avfallsförbränning (Panna 3) 
 
Begränsningsvärden enligt tillstånd 
 

Parameter Villkor Enhet Notering 
Kvicksilver (Hg) 0,001 mg/l Kvartalsmedel 
Kadmium (Cd) 0,001 mg/l Kvartalsmedel 

 
Uppmätta värden 
För mer detaljerad info se bilaga 7 
 
Kvartalsmedel (mg/l) 

Parameter Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 
Kvicksilver (Hg)  0,0002      0,0001     0,0003    0,0011    
Kadmium (Cd)  0,0004      0,0025     0,0005   0,0016     

 
Antal överskridanden: 2 st Cd kvartal 2 och 4 samt tangerat gränsvärde för Hg kvartal 4. 
Halterna är dock under begränsningsvärdena enligt SFS 2013:253.  
 
Orsak och åtgärder:  
Stickprov i april med höga halter av b.la kadmium med kontaminering som möjlig orsak. 
Stickprov i oktober med höga halter av kadmium och kvicksilver beroende på höga 
inkommande metallhalter till reningen. Under året har vattenreningen trimmats in och 
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mindre ombyggnationer har gjorts för att förbättra reningen. Ett löpande arbete pågår 
även för att förbättra bränslekvalitet. För mer information se avsnitt 10.1. 
 
Utsläpp till luft från förbränning av fasta biobränslen (Panna 1 och 2) 
 
Begränsningsvärden enligt tillstånd 
 

Parameter Villkor Enhet Notering 
Stoft 100 mg/Nm3 Begränsningsvärde vid 6 % O2 

Kväveoxider (NOx) 600 mg/Nm3 Begränsningsvärde vid 6 % O2 
1 Svavel (S) 0,10 g/MJ Gränsvärde, årsmedel gäller vid 

förbränning av svavelhaltigt bränsle. 
(gram svavel per MJ tillfört bränsle) 

Kolmonoxid (CO) 150 mg/Nm3 Dygnsmedel vid 6 % O2. 95 % av 
driftdygnen ska vara under 
begränsningsvärdet 

 
1 Gäller enbart vid förbränning av svavelhaltigt bränsle vilket inte görs idag. 
 
 
Uppmätta värden Panna 1 
Se även bilaga 4  
 
 
Stoft Panna 1 (månadsmedel mg/m3): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommentar:  
Högre månadsmedel för stoft i januari beroende på problem med elfilter. Årsmedelvärdet 
(37,6 mg/Nm3) för stoft är under begränsningsvärdet. Åtgärder har även genomförts för 
att få en bättre askhantering. 
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NOx Panna 1 (månadsmedel mg/m3): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: Inga förhöjda värden under året. 
 
 
 
CO Panna 1 (antal överskridanden, dygnsmedel): 
 
Dygnsmedel för CO Panna 1 

Parameter Antal driftdygn Antal överskridna 
dygnsmedel 

Villkor <95 % uppfyllt? 

CO 164 36 Nej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommentar:  
Höga CO-halter i pannan förekommer vid driftstörningar och sämre bränslekvalitet. Högre 
antal CO-spikar i oktober på grund av bränslerelaterat problem. Se även avsnitt 10.1 
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Uppmätta värden Panna 2 
Se även bilaga 5 
 
Stoft Panna 2 (månadsmedel mg/m3): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommentar:  
Höga månadsmedelvärden för stoft i januari beroende på problem med elfilter och i 
oktober samt november beroende på igensättning av stoftmätaren. Årsmedelvärdet 
(166,43 mg/Nm3) är över begränsningsvärdet. Problemen med elfilter och stoftmätaren är 
åtgärdade. 
 
 
NOx Panna 2 (månadsmedel mg/m3): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: Inga förhöjda värden. 
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CO Panna 2 (antal överskridanden, dygnsmedel): 
 
Dygnsmedel för CO Panna 2 

Parameter Antal driftdygn Antal överskridna 
dygnsmedel 

Villkor <95 % uppfyllt? 

CO 146 94 Nej 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar:  
Problem med höga CO-halter i pannan delvis beroende på häng i bränsleschakt och 
inläckage av luft mellan pannan och punkten för mätning. Ny sond för gasuttag och 
reparation av rökgaskanal har genomförts under hösten för att åtgärda inläckaget. Även 
försök till justering och intrimning av pannan har genomförts men utan att nå lika bra 
resultat som med Panna 1. Nästa steg är att testa en reningsteknik med svaveldosering. Se 
även avsnitt 10.1 för åtgärder. 
 
 
Utsläpp till luft från förbränning av pellets (Pelletspanna) 
 
Medelvärde vid kontrollmätning 

Parameter Villkor Uppmätt halt Enhet Notering 
Stoft 100 43,2 mg/Nm3 Riktvärde vid 6 % O2 

 
Kommentar: Uppmätt värde är under begränsningsvärdet. 
 
 
Utsläpp till luft från förbränning av olja (Oljepanna 20 MW) 
 
Medelvärden vid kontrollmätning 

Parameter Villkor Uppmätt halt Enhet Notering 
Stoft 50 1). mg/Nm3 Begränsningsvärde vid 3 % O2 

Kväveoxider (NOx) 450 - mg/Nm3 Begränsningsvärde vid 3 % O2 
 
1). Stoftmätning har inte varit möjlig att göra vid kontrollmätning 

 
Kommentar: Ingen mätning är utförd under året. 
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8.8 Utsläppsmängder till luft och vatten 
Utsläppsmängder nedan avser beräknad total mängd från respektive fastbränslepanna. 
 
Notering:  
Utsläppsmängderna bestäms med olika metoder där M=mätning (av föroreningshalter och flöden) och 
C=beräkning (kombination av schablonvärden med förbrukning eller produktion, massbalanser).  
Totala utsläppen bestäms genom mätningar (olika mätintervall) som sedan beräknas till årsmedelvärden och 
utifrån dessa beräknas totala utsläppet med hjälp av rökgas- eller vattenflöden. Därför står det ofta både M 
och C vid metod. 
 

Panna 1 (6 MW) Utsläpp till luft 
Parameter Mängd Enhet Metod 
Rökgasvolym 47 531 *103 m3 C 
Stoft 1,9 ton M, C 
Kväveoxider (NOx) 13,9 ton M, C 
Kolmonoxid (CO) 5,8 ton M, C 
Fossil koldioxid (CO2) 0 ton C 

 
Panna 2 (6 MW) Utsläpp till luft 
Parameter Mängd Enhet Metod 
Rökgasvolym 58 135 *103 m3 C 
Stoft 10,0 ton M, C 
Kväveoxider (NOx) 12,4 ton M, C 
Kolmonoxid (CO) 15,9 ton M, C 
Fossil koldioxid (CO2) 0 ton C 

 
Panna 3 (34 MW) Utsläpp till luft 
Parameter Mängd Enhet Metod 
Rökgasvolym 333 704 *103 m3 M 

Stoft 0,514 ton M, C 

Svaveldioxid (SO2) 0,520 ton M, C 

Kväveoxider (NOx) 47,5 ton M, C 

Kolmonoxid (CO) 1,9 ton M, C 

Fossil koldioxid (CO2) 24 635 ton C 

Ammoniak (NH3) 1,6 ton M, C 

Totalt organisk kol (TOC) 149 kg M, C 

Väteklorid (HCL) 141 kg M, C 

Kvicksilver (Hg) 2,2 kg M, C 

Kadmium (Cd) 0,366 kg M, C 

Dioxiner 0,038 g M, C 

    
Panna 3 (34 MW) Utsläpp till recipient Luossajoki 
Vattenvolym 23 415 m3 M 

Suspenderat material 110 kg M, C 

Kvicksilver (Hg) 9 g M, C 

Kadmium (Cd) 30 g M, C 

Tallium (Tl) 16 g M, C 

Arsenik (As) 210 g M, C 

Bly (Pb) 177 g M, C 

Krom (Cr) 39 g M, C 
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Koppar (Cu) 290 g M, C 

Nickel (Ni) 213 g M, C 

Zink (Zn) 6 091 g M, C 

Dioxin (TCDD-ekv) 0,00006 g M, C 

pH 7,5  M 
 
För en mer specificerad tabell av resultat från provtagning och analys av utsläpp i 
utgående vatten (till recipient) se bilaga 7 och 8.  
 
8.9 Transporter 
 
Externa transporter 
Ingående lastbilstransporter med fastbränsle till energiproduktion vid värmeverket: 
Avfall – 5 007 st, Biobränsle (flis) – 1 396 st. 
 
Utgående lastbilstransporter med restprodukter från energiproduktion vid värmeverket: 
Från avfallsförbränning: Flygaska - 26 st, Slagg – 812 st, Filterkaka – 7 st. 
Från biobränsle förbränning: Flygaska bio - 42 st, bottenaska bio - 114 st 
 
 
 

 
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. 
 

Verksamheten arbetar löpande med egenkontroll. För att underlätta uppföljning och 
övervakning av verksamheten används digitala system för underhåll, styr och regler samt 
miljörapportering. Ronderingar i anläggningen sker regelbundet och produktionsmöten 
hålls två gånger per vecka för att kontrollera status på produktion, miljö och bränsle. 
 

 
 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. 
 
10.1 Tillbud, avvikelser och klagomål samt vidtagna åtgärder 
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Förhöjda ammonium och kvävehalter i Luossajoki 
 
Bakgrund: 
Vid provtagningspunkten Lj 13:3 nedströms värmeverket i recipienten Luossajoki visar 
analyser från provtagningar höga halter av ammonium och kväve. Villkor för utsläpp av 
ammonium och kväve till vatten saknas för värmeverket men analys av dessa parametrar 
ingår i ordinarie provtagning för utgående renat processvatten och i recipient. Resultaten 
redovisas i bilaga 7 och 8. 
 
Åtgärder: 

• Kiruna kraft ingår i ett samarbetsforum med andra verksamhetsutövare som 
påverkar recipienten Luossajoki. Provtagning av parametrarna sker regelbundet. 

• En fortsatt utredning kring möjliga reningstekniker kommer att göras bland annat 
genom ett examensarbete våren 2019. 

 
 
Förhöjda metallvärden till vatten 
 
Bakgrund: 
Under året har analyser av renat processvatten visat förhöjda metallhalter vid några 
tillfällen. Kadmium överskrider begränsningsvärdet enligt miljötillståndet under kvartal 2 
och 4 på grund av högt värde vid stickprov i april och oktober, och tangeras för kvicksilver 
kvartal 4. Värdena är dock under gränserna enligt förordningen om avfallsförbränning SFS 
2013:253.  
Värdet för Zink enligt denna förordning överskrids vid ett stickprov i april (uppmätt halt 
1,74 mg/l och gränsvärde 1,5 mg/l). Under året har inga andra prover visat på förhöjda 
zinkhalter och normalt sett är värdena med god marginal under begränsningsvärdet. 
Stickprovet i april togs från vatten i en golvbrunn efter reningen men som leder tillbaka 
vatten till samlingstanken innan rening. Normalt tas prover via en provtagare som inte 
fungerade denna dag. En orsak till de höga halterna i april kan vara att provet 
kontaminerats från golvbrunnen.  
Ingen av tungmetallerna bildas vid förbränning utan kommer in i processen via avfallet och 
höga inkommande halter i avfallet är även det en trolig orsak till förhöjda värden.  
 
Åtgärder: 

• Justeringar och intrimningar är genomförda för att förbättra reningen. 
• Förbättrade rutiner för underhåll och drift av anläggningen.  
• Avfallskontroller och tydligare krav mot avfallsleverantörer för att förbättra 

bränslekvalitén. 
• Uppströmsarbete bl.a. i form av informationskampanjer till allmänheten för att 

minska andelen farligt avfall i hushållsavfallet. 
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Förhöjda dioxinhalter till luft från Panna 3 
 
Bakgrund: 
Dioxiner mäts två gånger per år. Under 2018 var den andra mätningen som var inplanerad i 
december tvungen att skjutas upp till januari 2019 på grund av ett oförutsett haveri i 
anläggningen. Vid mätningen den 16/1 2019 har halten dioxin till luft varit förhöjt, uppmätt 
värde 0,15 ng/m3 jämfört med gränsvärdet 0,1 ng/m3.  
 
Dioxiner kan bildas vid förbränning om temperaturen understiger 850 °C. 
Normalt sker avfallsförbränning mellan ca 900-1100 °C men driftstörningar kan medföra en 
lägre temperatur i eldstaden. I dagsläget används automatiskt styrda oljestödbrännare för 
att hjälpa till att hålla temperaturen uppe vid driftstörningar men manuellt kan även ett 
bränslebyte till biobränsle genomföras då temperaturen i eldstaden sjunker.   
Dioxiner avskiljs i elfilter och binds till flygaskan som deponeras. Rening av dioxiner sker 
även i de två skrubbersteg som finns i rökgasreningen. 
Åtgärder som är genomförda eller planerade visas nedan. 
 
Åtgärder: 

• Under FU-stoppet augusti 2018 har alla fyllkroppar i skrubbern för dioxinrening 
bytts ut. 

• Stödbrännare har installerats och driftsatts under 2018. 
• Bränsleschakt har modifierats för att minska risken för bränslehäng och därmed 

driftstörningar. 
• Löpande arbete med bättre bränslekvalitet b.la genom avfallskontroller. 
• Koldosering kommer att ses över för att bättre kunna nyttja denna och öka 

reningsgraden av bla dioxiner. 
 
 
Förhöjda CO-värden i Panna 1 och 2 
 
Bakgrund: 
CO-spikar har förekommit i både Panna 1 och 2 under 2018 och villkoren för CO uppfylls 
inte för året.  
Intrimningar av pannorna har genomförts för att få ner CO-halterna. Men häng i 
bränsleschakt och sämre bränslekvalitet beroende på snö, is och finfraktioner i RT-flisen 
medför problem med förbränningen med CO-spikar till följd.  
 
Åtgärder: 

• Inläckage av luft till rökgaskanalen för Panna 2 har åtgärdats. 
• Siktning av RT-flis vintertid för att minska mängden snö och is. 
• Tält för lagring och nederbördsskydd av flis planeras våren 2019. 
• Tätare samarbete och återkoppling med bränsleleverantörer för att öka 

bränslekvaliteten. 
• Test med dosering av svavelgranulat för att minska CO-emissioner kommer att 

genomföras under våren 2019.  
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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. 
 
11.1 Råvaruförbrukning 
För produktion av fjärrvärme och el har följande bränslen och prioritetsordning använts: 
 
Bränsleslag Mängd Enhet Andel 
1. Avfall 60 372 Ton 55 % 
2. Spillvärme 27 863 MWh 9 % 
3. Flis 22 814 Ton 21 % 
4. Pellets 569 Ton 0,8 % 
5. Torv 0 Ton 0 % 
6. Bioolja 1 253 m3 4 % 
7. El (för elpannor) 4 038 MWh 1 % 
8. Olja 1 316 m3 4 % 

 
Den största andelen av energin produceras med avfall, spillvärme från LKAB och RT-flis och 
enbart en mindre andel jungfruliga bränslen används. Ett långsiktigt arbete pågår 
dessutom för att öka mängden spillvärme i fjärrvärmenätet. 
 
Utöver tillförda bränsle- och energimängder ovan har 17 306 MWh värmeenergi 
återvunnits från rökgaserna i Panna 3 med hjälp av rökgaskondensering (RGKA). Denna står 
för 5 % av den totala energimängden. 
 
11.2 Förbrukning av vatten 
 
Förbrukning av kommunalt vatten: 49 520 m3 
 
11.3 Energianvändning 
 
Förbrukad energi för uppvärmning, drift, belysning med mera. 
 
Energislag Mängd Enhet 
El för kontor, garage, belysning 
m.m. 

3,15 MWh 

Inköpt el för drift 4 252 MWh 
Egenproducerad el för drift 7 850 MWh 
Fjärrvärme för uppvärmning av 
kontorsfastigheten och garage 

684 MWh 
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 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. 
 

De kemikalier som används i verksamheten inventeras årligen. 
Farliga kemiska produkter ersätts eller plockas bort när det är möjligt. Alla kemikalier finns 
registrerade i ett kemikalieregister där även alla har tillgång till aktuella skydds- och 
säkerhetsdatablad samt genomförda riskbedömningar.  
Alla kärl är uppmärkta med innehåll och placerade så att spill och läckage till omgivning 
förhindras.  
Förbrukade processkemikalier redovisas i bilaga 9. 

 
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. 
 
13.1 Icke farligt avfall till återanvändning, förbränning, deponering eller biologisk behandling 
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Avfallsslag Kod enligt 

avfallsförordning
en 

Mängd 
(ton/år

) 

Transport
ör 

Mottagar
e 

Anläggning för 
slutligt 
omhändertagan
de 

Typ av slutligt 
omhändertagande 

Bottenslagg 
från avfalls 
förbränning 

19 01 12 10 851 
 

Kiruna 
Kraft 

Kiruna 
Kraft 

KAA Mellanlagring 

Bottenslagg 
från avfalls 
förbränning 

19 01 12 0 HRS Renoves
t 

Deponi Mellanlagring för 
återanv. i byggn. 
inom deponi. 

Bottenaska 
från 
flisförbrännin
g. 

10 01 01 1 126 Kiruna 
Kraft 

Kiruna 
Kraft 

KAA Mellanlagring. 

Flygaska från 
flisförbrännin
g 

10 01 03 122 
 

Kiruna 
Kraft 

Kiruna 
Kraft 

KAA Mellanlagring. 

Metallskrot  8,3 Kiruna 
Kraft 

Kiruna 
Kraft 

KAA Mellanlagring/sorteri
ng innan slutlig 
återvinning. 

 
Bottenslagg från avfallsförbränning 
Total mängd: 10 851 ton 
All bottenslagg transporteras till Kiruna avfallsanläggning (KAA) där det mellanlagras minst 
3 månader för karbonatisering. Materialet genomgår därefter siktning för att få bort 
metallskrot och för att sortera fram ett material som kan användas vid anläggningsarbeten. 
 
Bottenaska från förbränning av flis och torv 
Total mängd: 1 126 ton 
Mellanlagras på Kiruna avfallsanläggning.  
 
Flygaska från förbränning av flis och torv 
Total mängd: 122 ton 
Mellanlagras på Kiruna avfallsanläggning. 
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13.2 Farligt avfall 
 

Avfallsslag Kod enligt 
avfallsförordni
ng bilaga 4 

Mängd/å
r (ton) 

Transport
ör 

Mottagare Anläggning för 
slutligt 
omhändertagan
de 

Bortskaffnings- eller 
återvinningsförfarand
en 

Flygaska fr. 
avfallsförbr
. 

19 01 13* 833 BDX Miljöteknik
k 
Terrateam 

Mo i Rana Deponi 

Filterkaka 
fr. 
avfallsförbr
. 

19 01 05* 30 Kiruna 
Kraft 

Kiruna 
Kraft 

KAA, deponi Deponering i cell för 
farligt avfall med 
lakvattenrening 

Tömning av 
oljeavskiljar
e 

13 05 06* 6 Kiruna 
Kraft 

Kiruna 
Kraft 

KAA Återvinning 

 
Oljeslam 19 02 04* 41 Kiruna 

Kraft AB 
Kiruna 
Kraft 

Kiruna 
kraftvärmeverk 

Förbränning 

Tjärpapp 17 03 03* 10 Kiruna 
Kraft AB 

Kiruna 
Kraft AB 

Kiruna 
kraftvärmeverk 

Förbränning 

Slipers 
(kreosot) 

17 02 04* 481 Kiruna 
Kraft AB 

Kiruna 
Kraft AB 

Kiruna 
kraftvärmeverk 

Förbränning 

 
 
13.3 Farligt avfall, lagring vid årsskiftet 
Miljöenheten vid Kiruna kraftvärmeverk hämtar, tar emot, sorterar och mellanlagrar farligt 
avfall från företag i väntan på transport till miljöentreprenör. Miljöenheten utför även 
tömningar av elektronikavfall samt farligt avfall från ÅVC i kommunens byar. Avfallet från 
byarnas ÅVC lämnas på Kiruna ÅVC, och det miljöfarliga avfallet transporteras till 
miljöenhetens lokaler vid Värmeverket.  Miljöenheten omhändertar även lysrör, 
glödlampor och småbatterier, samt tillhandahåller transportemballage för dessa. Totalt har 
ca 20 ton farligt avfall skickats till extern behandling under 2018. 
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13.4 Åtgärder för att minska mängden avfall och/eller öka återvinningsgraden 
 
Kärl för materialåtervinning finns inom värmeverksområdet, bland annat för glas, plast- och 
pappersförpackningar samt metall. 
Metaller från bottenslagg siktas ut och går till materialåtervinning. Resterande bottenslagg 
återanvänds som byggnads- och fyllningsmaterial på Kiruna avfallsanläggning. 
 
Minst en gång per år genomförs provtagning av bottenslagg från Panna 3 för att bland 
annat analysera andelen totalt organiskt kol (TOC) som ger en indikation på hur mycket 
oförbränt som finns i slaggen. En god förbränning ger mindre mängd TOC och därmed 
mindre mängd oförbränd slagg från brännbart material. Utöver det genomförs 
avfallskontroller på inkommande bränsle för att minska mängden icke brännbart material 
som till exempel metallskrot. 
 
Analys av slagg från avfallsförbränning panna 3 
 
Parameter Uppmätt Gränsvärde Kontroll   
TOC 0,51 3 Ok % TS 

 
 
 
 
13.5 Åtgärder för att minska mängden farligt avfall 
 
Kärl för insamling av batterier och småelektronik finns inom värmeverksområdet. 
Miljöenheten tar också hand om farligt avfall. 
Kvalitetskontroller av inkommande avfall till förbränning med fokus på farligt avfall och 
information till avfallslämnare och allmänhet genomförs löpande. Vid avvikelse sker 
återkoppling till leverantörer och straffavgift faktureras. Genom åren har även olika 
projekt, informationskampanjer och skolsamarbeten genomförts för öka medvetenheten 
och minska mängden farligt avfall till förbränning. 
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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. 
 

 
Allmänt om miljöarbetet: 
Miljöarbetet är en ständigt pågående process för att minimera verksamhetens 
miljöpåverkan genom förbättringar och egenkontroll. 
Aktiviteter genomförs för att förbättra hela kedjan från bränsle till produktion och utsläpp.  
 
Bolaget har övergripande mål med fokus på hållbarhet och miljö som även finns nedbrutna 
till mål för Kiruna Kraft och enhet Produktion. För varje verksamhet finns även betydande 
miljöaspekter framtagna. 
  
Utsläpp till luft och vatten samt det avfall som produceras vid kraftvärmeverket från 
förbränningsprocesserna är helt beroende av vilken kvalitet inkommande avfallsbränsle 
har. Avfallskontroller utförs regelbundet med återkoppling till leverantörer vid avvikelse. 
Skrot i slagg siktas alltid ut och ca 10 % av slaggen från avfallet återvinns som metallskrot.  
 
Bolaget har en Miljöresursgrupp (MRG) där miljöchef och samtliga miljöingenjörer ingår. 
Syftet är att få en samordning av miljöarbetet för hela bolaget men även för att kunna 
stödja varandra i avdelningsspecifika miljöfrågor.  
 

Kvartalsmöten hålls fyra gånger per år med tillsynsmyndigheten för att gå igenom aktuell 

miljöstatus och informera om pågående projekt och åtgärder. 

För mer information kring konkreta åtgärder som genomförts under året se avsnitt 10. 
 
 

 
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. 
 
15.1 Klimatpåverkan, förnyelsebar energi och energieffektivisering 
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Verksamheten producerar fjärrvärme och elkraft. Utöver det tillverkas inga övriga 
produkter. Miljöpåverkan från energiproduktionen redovisas i denna rapport. 
 
Bolaget arbetar för att minimera den fossila andelen i bränslet genom att bland annat 
använda bioolja. Klimatet och värmebehovet i fjärrvärmenätet styr vilka bränslen som 
används vid värmeproduktionen. Vid kall väderlek måste mer spetslast i form av olje- och 
elpannor användas. 
 
Klimatpåverkan från energiåtervinning genom avfallsförbränning 
Kiruna Krafts utsläpp av växthusgaser från avfallsförbränning med energiåtervinning var  
24 635 ton koldioxidekvivalenter under 2018. Av dessa utsläpp stod behandlingen av avfall 
för 10 174 ton. Företagets produktion av el och fjärrvärme genererade 14 461 ton 
koldioxidekvivalenter.  
 
Total klimatpåverkan 
Nedan redovisas mängden förbrukad olja och beräknad andel fossil och förnyelsebar energi 
samt totala mängden fossilt koldioxidutsläpp från avfall, el och olja enligt emissionsfaktorer 
från systemet för handel med utsläppsrätter EU-ETS. 
 
Utsläpp koldioxidekvivalenter totalt 28 136 ton 

Förbrukad mängd fossil olja 1 316 m3 

Koldioxidfaktor för energiproduktion (värme och 
el) 

98 kg CO2/producerad MWh 
 

Andel förnyelsebara bränslen: 
Hushålls- och verksamhetsavfall (biogen del) 

75 % 

Flis och Pellets 
Rökgaskondensering (RGKA) 
Spillvärme 
Bioolja 
El (biogen del) 
 

 

Andel fossila bränslen: 
Hushålls- och verksamhetsavfall (fossil del) 

25 % 

Torv 
Olja (Fossil) 
El (fossil del) 
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Industriutsläppsverksamheter 

16 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:  
 
 
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: Slutsatser finns ej 
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 
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Bilageförteckning  
Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten.   

 
Bilaga 1: Flödesschema rökgasrening Panna 3 
Bilaga 2: Flödesschema vattenrening Panna 3 
Bilaga 3: Sammanställning avfallsförbränning SFS 2013:253 
Bilaga 4: Sammanställning Panna 1 
Bilaga 5: Sammanställning Panna 2 
Bilaga 6: Sammanställning Panna 3 
Bilaga 7: Vattenanalyser utgående vatten från Panna 3 
Bilaga 8: Resultat från recipientprovtagning 
Bilaga 9: Mängd förbrukade kemikalier 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 1

Panna 3 Kloridskrubber

SNCR med 
ammoniak

Elfilter

FlygaskaBottenaska

Kylsteg 
(Quench)

Skrubbervatten till
vattenrening

Lutskrubber

Skrubbervatten/kolsl
am till vattenrening

Kol och Natriumhydroxid
(NaOH)

Rökgaskondensor

Mätsystem för 
emissionsmätning

Förenklat flödesschema Rökgasrening Panna 3

Vatten till
vattenrening



Bilaga 2

Samlingstank Neutralisationstank

Flockningsmedel

pH = 9 pH = 10,5

Behandlinsgsteg 1,2 och 3

Lamellseparator Sandfilter

Renvattentank

Kolfilter

Inkommande 
skrubbervatten

SlamtankFilterpressFilterkakor (till 
deponi) Utgående renat 

processvatten till 
recipient

Jonbytare

Bikarbonat
(NaHCO3)

Myrsyra

Överrinning

pH = 7-8

pH = 3

Vattenrening Panna 3

Kalk Fällningsmedel 



Bilaga 3
Gulmarkerade fält är inte föreskrivna i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, (NFS 2016:8), men de 

kommer att behövas för rapportering till EU enligt IED‐direktivet,  2010/75/EU.

Dessa uppgifter gäller alla enskilda förbränningsanläggningar
Länsstyrelsens nummer på anläggningen 2584‐107

Benämningen på den enskilda förbränningsanläggningen Panna 3

Är förordningen (2013:253) om förbränning av avfall är tillämplig på den enskilda 

förbränningsanläggningen Ja

Omfattas den enskilda förbränningsanläggningen av dispensbeslut enligt 105 § punkterna 2, 3 eller 4

förordningen om förbränning av avfall, eller av tillståndsvillkor eller föreläggandevillkor som avses i 

28, 32 eller 33 §§ samma förordning.  Nej

Om ja, ange aktuell paragraf för dispensbeslut eller villkor samt ange det specifika villkoret.
Antal överträdelser under året av villkor i dispensbeslut 0

Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse

Nedanstående  gäller enskilda förbränningsanläggningar med 

förbränningskapacitet mindre än 2 ton avfall per timme 
Förbränningskapacitet  i ton avfall per timme

Nedanstående  gäller enskilda förbränningsanläggningar med 

förbränningskapacitet  2 ton avfall per timme eller mer
Förbränningskapacitet  i ton avfall per timme 10

Avfallsförbränningsanläggning eller samförbränningsanläggning avfallsförbränningsanläggning

Cementugn, energianläggning, eller industrianläggning  energianläggning

Datum för idrifttagande 2000‐11‐16

Tillståndsgiven mängd icke‐farligt avfall, i ton per år 98000

Tillståndsgiven mängd farligt avfall, i ton per år 2500

Mängd icke‐avfall som förbränts under året, i ton 60 372

Mängd farligt avfall som förbränts under året, i ton 51

Mer än 40% av totalt producerad värmeenergi kommer från farligt avfall Nej

Hushållsavfall förbränns  Ja

Drifttid under året i timmar 6338

Antal haverier under året 6

Sammanlagd tid som haverierna varat 1335

Utsläpp till vatten

Antal överträdelser under året som skett av begränsningsvärde i FFA.
totalt suspenderat material (TSS): 0

 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse
kvicksilver (Hg): 0

 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse
kadmium (Cd): 0

 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse
tallium (Tl): 0

 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse
arsenik (As): 0

 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse
bly (Pb): 0

 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse
krom (Cr): 0

 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse
koppar (Cu): 0

 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse
nickel (Ni): 0

 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse
zink (Zn): 1

 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse

100 § punkt 10. Högt zinkvärde vid en 

analys under året. Orsaken är en möjlig 

kontaminering vid provtagning. Normalt är 

zinkhalterna långt under 

begränsningsvärdet.

sammanlagt utsläpp av dioxiner och furaner: 0

 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse

Utsläpp till luft
Antal överträdelser under året som skett av  begränsningsvärde i FFA.
stoft: 0



 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse
totalt organiskt kol (TOC): 0

 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse

10 st halvtimmar över begränsningsvärdet i 

59§ punkt 1 och 6 st halvtimmar över 

begränsningsvärdet i 59 § punkt 2 på grund 

av tillfälliga driftstörningar men villkoren 

innehålls för året.

väteklorid (HCl): 0

 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse
vätefluorid (HF): 0

 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse
svaveldioxid (SO2): 0

 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse

22 st halvtimmar över begränsningsvärdet i 

62 § punkt 1 på grund av tillfälliga 

driftstörningar men villkoren innehålls för 

året.

kväveoxider (NOx): 0

 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse

62 st halvtimmar över begränsningsvärdet i 

63 § punkt 1 på grund av tillfälliga 

driftstörningar men villkoren innehålls för 

året.

kolmonoxid (CO): 0

 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse

58 st halvtimmar över begränsningsvärdet i 

66 § punkt 2a, 105 st tiominutersvärden 

över begränsningsvärdet i 66 § punkt 2b 

och 3 st dygnsvärden över 

begränsningsvärdet i 66§ punkt 1 på grund 

av tillfälliga driftstörningar men villkoren 

innehålls för året.

kvicksilver (Hg): 0

 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse
sammanlagt utsläpp av kadmium och tallium (Cd+Tl): 0

 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse
sammanlagt utsläpp av antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, koppar, mangan, nickel och vanadin 

(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V): 0

 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse
sammanlagt utsläpp av dioxiner och furaner: 1

 ‐ Kommentar och paragraf vid eventuell överträdelse

Vid en av årets periodiska mätningar 

tangerade halten (uppmätt 0,15 ng/m3) 

begränsningsvärdet enligt 65 §



Bilaga 4 Sammanställning Panna 1 År: 2018

Månad
Produktion Enhet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa:
Drifttid Tim 667 603 689 193 0 0 0 89 8 285 396 500 3430
Antal dygn i drift st 31 28 31 9 0 0 0 5 1 15 20 24 164
Producerad energi (netto) MWh 4989 4326 5205 1331 0 0 0 535 54 2168 3062 3019 24689
Bränsle: Torv ton 0
Bränsle: Trä ton 2349 1789 2193 560 0 0 0 234 27 879 1247 1240 10517

Utsläpp till luft Bio Enhet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa, Medel:
Gasmängd (1000 tal m3) knm3 10 172      8 620      9 016       2 352       -        -    -        1 096        114   3 780     5 819        6 562          47 531              
Stoft 100 mg/Nm3 89 16 10 9 0 0 0 22 50 54 35 53 38
Kväveoxider (NOx) 600 mg/Nm3 384 355 394 421 0 0 0 299 219 359 433 487 372
Kolmonoxid (CO) mg/Nm3 81 109 127 127 0 0 0 268 366 223 116 114 170
Antal överskridande CO st 1 5 6 2 0 0 0 3 1 13 1 4 36

Villkor för CO (95 % av driftsdygn  <150 mg/Nm3): Ej uppfyllt

Villkor



Bilaga 5 Sammanställning Panna 2 År: 2018

Månad
Produktion Enhet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa:
Drifttid Tim 460 617 528 234 0 151 0 0 0 235 125 552 2902
Antal dygn i drift st 25 28 25 13 0 9 0 0 0 12 8 26 146
Producerad energi (netto) MWh 3309 4066 3429 1454 0 1091 0 0 0 1697 910 4255 20211
Bränsle: Torv ton 0
Bränsle: Trä ton 1707 1789 1396 623 0 458 0 0 0 703 381 1957 9014

Utsläpp till luft Bio Enhet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa, Medel:
Gasmängd (1000 tal m3) knm3 11 483     10 789     10 095   4 196   -        3 425   -        -     -        5 640     5 640     6 866         58 135             
Stoft 100 mg/Nm3 329 55 70 26 0 18 0 0 0 357 418 59 166
Kväveoxider (NOx) 600 mg/Nm3 383 420 454 523 0 552 0 0 0 83 14 323 344
Kolmonoxid (CO) mg/Nm3 364 286 412 352 0 208 0 0 0 95 93 179 249
Antal överskridande CO st 16 24 20 12 0 5 0 0 0 3 1 13 94

Villkor för CO (95 % av driftsdygn  <150 mg/Nm3): Ej uppfyllt

Villkor



Bilaga 6 Sammanställning Panna 3 År: 2018

Månad
Produktion Enhet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa:
Drifttid Tim 519 531 698 559 652 380 511 63 660 574 537 654 6 338                     
Producerad energi (värme, el och RGKA) MWh 13965 15119 19006 15529 19913 10957 10320,83 3197 18103 19349 18390 20696 184 545                 
Bränsle: Torv ton -                          
Bränsle: Trä ton 241 895 159 62 0 81 906 234 361 176 104 65 3 283                     
Bränsle: Avfall ton 5119 5215 6584 5844 6672 3528 2869 1077 5529 5631 5583 6722 60 372                   

Utsläpp till luft Villkor Enhet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa, Medel:

Gasmängd (1000 tal m3) knm3 28096 30869 40244 30591 35240 19141 20418 1670 30787 30001 26178 40469 333 704                 
Stoft mg/m3 1,48 2,31 2,06 1,21 1,18 1,62 0,87 1,08 0,95 1,32 1,92 1,72 1,48                       
Kadmium (Cd) 0,05 mg/m3 0,0021 0,000092 0,0011                   
Väteklorid (HCL) mg/m3 0,57 0,88 0,65 0,29 0,68 0,20 0,59 0,13 0,13 0,17 0,20 0,22 0,39                       
Svaveldioxid (SO2) mg/m3 2,51 2,47 1,99 0,87 0,45 1,50 0,27 0,59 1,11 0,89 2,89 1,95 1,46                       
Kväveoxider (NOx) mg/m3 81,53 130,89 186,41 182,04 168,47 135,27 76,44 98,57 132,55 124,34 118,99 119,87 129,61                   
Ammoniak (NH3) 8 ppm 6,22 6,34 5,37 1,48 5,61 5,25 4,98 3,12 4,92 4,89 4,78 4,93 4,82                       
Kolmonoxid (CO) mg/m3 5,98 2,12 3,71 3,84 4,89 27,94 9,74 9,19 4,47 2,08 5,62 4,62 7,02                       
Tot org. kol (TOC) mg/m3 0,06 0,02 0,41 0,44 0,35 1,00 0,44 1,81 0,84 0,57 0,65 0,33 0,58                       
Dioxin (TCDD ekvivalenter) 0,1 ng/m3 0,077 0,15 0,114                     
Kvicksilver (Hg) 0,05 mg/m3 0,0072 0,0058 0,007                     

Utsläpp till vatten Villkor

Enhet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa, Medel:
Vattenmängd m3/mån 2057 2792 2392 1955 2315 1514 2533 247 2121 1938 1686 1865 23 415                   
Susp 45 mg/l 3 3 3 4 3 6 14 3 4 5                            

30 mg/l 3 3 3 4 3 6 14 3 4 5                            
Kvicksilver (Hg) 0,001 mg/l 0,0002 0,0003 0,0001 0,0001 0,0001 0,0003 0,0003 0,0016 0,0006 0,0004                   
Kadmium (Cd) 0,001 mg/l 0,0005 0,0003 0,0003 0,0065 0,0004 0,0007 0,0005 0,0023 0,0008 0,0014                   
Tallium (Tl) 0,05 mg/l 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0008 0,0007                   
Arsenik (As) 0,15 mg/l 0,010 0,010 0,009 0,005 0,004 0,005 0,017 0,011 0,009 0,009                     
Bly (Pb) 0,2 mg/l 0,005 0,004 0,004 0,024 0,003 0,008 0,006 0,011 0,007 0,008                     
Krom (Cr) 0,5 mg/l 0,003 0,002 0,001 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002                     
Koppar (Cu) 0,5 mg/l 0,002 0,004 0,001 0,001 0,001 0,110 0,007 0,005 0,006 0,015                     
Nickel (Ni) 0,5 mg/l 0,003 0,002 0,001 0,007 0,001 0,001 0,001 0,001 0,072 0,010                     
Zink (Zn) 1,5 mg/l 0,073 0,536 0,008 0,880 0,059 0,160 0,320 0,100 0,156 0,255                     
Dioxin (TCDD ekvivalenter) 0,3 ng/l 0,00115 0,0043 0,003                     
pH 7,35 7,57 7,60 7,30 8,40 7,90 7,90 7,30 6,00 7,48                       

Kv1 Kv 2 Kv3 Kv4 Begränsningsvärde enligt miljötillstånd 0,001 mg/l som kvartalsmedel överskrids kvartal 2 och 4 för Cd.
Hg 0,0002    0,0001   0,0003     0,0011   Begränsningsvärdet tangeras kvartal 4 för Hg.
Cd 0,0004    0,0025   0,0005     0,0016   Villkor enligt SFS 2013:253, 0,03 mg/l för Hg samt 0,05 mg/l för Cd innehålls.

95 % < 30 mg/l
Ja
Ja

Kvartalsmedel (mg/l)

Villkor totalt suspenderat material
Villkor Villkor uppfyllt

100 % < 45 mg/l



Bilaga 7. Utsläpp till vatten (recipient Luossajoki) från förbränning i Panna 3

Tabellen redovisar månadsmedelvärden av egna provtagningar 1-2 gånger i månaden vid drift samt prover tagna av extern konsult 2 gånger per år.

Utsläpp till vatten 2018
Villkor1 Enhet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Vattenmängd m3/mån 2057 2792 2392 1955 2315 1514 2533 247 2121 1938 1686 1865
Susp 45 mg/l 2,5 2,5 3,35 3,65 2,5 5,6 14 3,4 4,1

30 mg/l 2,5 2,5 3,35 3,65 2,5 5,6 14 3,4 4,1
Kvicksilver (Hg) 0,001 mg/l 0,0002 0,0003 0,0001 0,0001 0,0001 0,0003 0,000 0,0016 0,0006
Kadmium (Cd) 0,001 mg/l 0,0005 0,0003 0,0003 0,0065 0,0004 0,0007 0,000 0,002 0,0008
Tallium (Tl) 0,05 mg/l 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0008
Arsenik (As) 0,15 mg/l 0,010 0,010 0,009 0,005 0,004 0,005 0,017 0,011 0,009
Bly (Pb) 0,2 mg/l 0,005 0,004 0,004 0,024 0,003 0,008 0,006 0,011 0,007
Krom (Cr) 0,5 mg/l 0,003 0,002 0,001 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0017
Koppar (Cu) 0,5 mg/l 0,002 0,004 0,001 0,001 0,001 0,110 0,007 0,005 0,006
Nickel (Ni) 0,5 mg/l 0,003 0,002 0,001 0,007 0,001 0,001 0,001 0,001 0,072
Zink (Zn) 1,5 mg/l 0,073 0,536 0,008 0,880 0,059 0,160 0,320 0,100 0,156
Dioxin (TCDD ekvivalenter) 0,3 ng/l 0,001 0,004
pH - 7,35 7,57 7,60 7,30 8,40 7,90 7,90 7,30 6,00
Ammoniumkväve (NH4-N) - mg/l 47 16 10 10 320 410 91 230 380
Totalkväve (N) - mg/l 58 20 14 14 330 480 100 240 465
Beräknad mängd utsläpp (g) Enhet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Susp g 5142 6980 8015 7136 5787 8481 35468 6492 7647
Kvicksilver (Hg) g 0,4 0,9 0,1 0,1 0,1 0,5 0,8 3,1 1,1
Kadmium (Cd) g 1,0 1,0 0,8 12,8 0,9 1,1 1,2 4,5 1,6
Tallium (Tl) g 1,3 3,0 1,6 0,7 1,5 1,0 1,6 1,3 1,6
Arsenik (As) g 20 27 20 9 10 8 43 21 16
Bly (Pb) g 10 10 9 47 8 12 14 21 14
Krom (Cr) g 6 5 3 5 3 2 3 2 3
Koppar (Cu) g 5 10 3 2 3 167 18 10 12
Nickel (Ni) g 6 6 3 13 3 2 3 2 134
Zink (Zn) g 150 1496 18 1719 137 242 811 194 292
Dioxin (TCDD ekvivalenter) g 0,000002 0,000008

1 Villkor enligt SFS 2013:253 101 §, högst ett stickprov per år får överskridas för respektive parameter samt för Cd och Hg enligt villkor i tillstånd 2011-02-23, högst 0,001 mg/l som kvartalsmedel.
För pH, ammoniumkväve och totalkväve finns det inga villkor för verksamheten.



Bilaga 8. Analysresultat recipientprovtagning nedströms Kiruna kraftvärmeverk 2018
Provpunkt Lj 13:3

Parameter Provdatum Provdatum Provdatum Provdatum Provdatum Provdatum Provdatum Provdatum
2018-01-11 2018-03-13 2018-05-08 2018-05-22 2018-06-12 2018-07-10 2018-09-11 2018-12-06

Metylkvicksilver 0,83 0,23 0,86 0,65 0,29 1,5 1,1 0,27 ng/l
Klorid, Cl 420 1900 120 110 510 300 400 110 mg/l
Sulfat, SO4 310 790 95 130 350 200 220 260 mg/l
Aluminium, Al 34 38 67 41 29 56 330 6,8 µg/l
Arsenik, As 1 0,89 0,35 0,27 0,4 2,5 4,8 0,37 µg/l
Bly, Pb 0,36 0,57 1,4 0,37 0,49 0,95 53 0,41 µg/l
Järn, Fe 0,06 <0,050 0,31 0,07 <0,050 0,11 0,14 0,07 mg/l
Kadmium, Cd 0,02 0,047 0,046 0,016 0,047 0,035 1,7 0,035 µg/l
Kalcium, Ca 66 89 30 57 80 63 75 93 mg/l
Kalium, K 18 14 3,4 5,4 5 6,2 17 10 mg/l
Koppar, Cu 1 0,26 2,3 1,3 0,97 1,1 17 1,6 µg/l
Krom tot, Cr 0,18 0,27 0,33 0,25 0,26 0,27 3,7 0,14 µg/l
Kvicksilver, Hg <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 µg/l

Koordinater (Sweref 99 TM, rikstäckande) Kvicksilver, Hg, filt - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 µg/l
X 7527217,746 Magnesium, Mg 5,2 3,9 2,6 5,2 3,5 3,6 5,8 10 mg/l
Y 150515,434 Mangan, Mn 0,24 0,35 0,16 0,06 0,25 0,3 0,06 <0,020 mg/l
Z 491,343 Natrium, Na 360 1800 97 84 440 250 290 92 mg/l

Nickel, Ni 0,47 0,78 0,57 0,58 0,67 0,43 1,3 0,91 µg/l
Koordinater (RT90 2,5 g V) Zink, Zn 5,6 26 17 12 9,3 24 250 7,7 µg/l

X 7533350,929 Kemisk syreförbrukning COD-Mn 7,9 16 7,7 4,6 7,5 9,6 4,9 5 mg/l
Y 1687629,719 Temperatur, pH-mätning 20,7 21,3 22,7 22 21,2 24,9 21,7 21,7 °C
Z 491,711 pH 7,5 7,4 7,2 7,4 7,5 7,6 7,8 7,6  

Konduktivitet 25°C 220 840 69 77 260 170 190 110 mS/m
Alkalinitet, HCO3 94 89 38 69 86 100 69 91 mg/l
Aciditet <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 mekv/l
Ammoniumkväve, NH4-N 3,3 3,3 0,32 1,8 21 21 0,17 6 mg/l
NO3-N+NO2-N 0,54 0,65 0,17 0,46 0,67 0,49 0,27 0,64 mg/l
Nitratkväve, NO3-N 0,5 0,65 0,17 0,43 0,64 0,46 0,25 0,63 mg/l
Nitritkväve, NO2-N 0,041 0,008 0,008 0,028 0,032 0,026 0,02 0,016 mg/l
Totalt organiskt kol, TOC - - 6,4 5 16 20 5,3 6,5 mg/l
Löst organiskt kol, DOC - - 6 4,3 16 20 5 6,4 mg/l
Kväve tot, N 4,4 4,7 0,76 2,7 24 26 0,87 7,4 mg/l
Fosfor tot, P 0,015 0,01 0,024 0,012 0,007 0,021 0,091 0,01 mg/l
Suspenderade ämnen <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 7,7 <5,0 mg/l
Absorbans 420 nm, ofilt 0,046 0,037 0,126 0,035 0,023 0,046 0,047 0,031 Abs/5 cm
Egen tempmätning i fält (vatten) 2 1,5 5 11 8 6 11,5 2 °C
Lufttemperatur -15 -12 6 15 7 17 13 -7 °C



Bilaga 9

Förbrukning av kemikalier för rökgas- och vattenrening vid avfallsförbränning
År 2018

Klassificering
Produktnamn Cas-nr Faro- / Kem. Konc pH Plats och funktion Förbrukad mängd, enhet

Skyddsangivelser bet. % där kemikalien nyttjas Vatten Luft Avfall (filterkaka) Förbrukas
Ammoniak 1336-21-6 H314, H335, H412 NH3 24,5 Panna 3, NOx-reduktion 173 400                kg x x x

P273, P280
Ivamin 803 141-43-5 R34, R43 Panna 3, Korrosionsskydd -                          liter x x

S26, S36/37/39, S45
WiCorroGuard 225 7757-83-7 Ej klassad Na2SO3 25 Korrosionsskydd -                          liter x

Aktivt kol - Ej klassad
Rökgasrening, rening av dioxin och 
metaller

-                          kg x x

Natriumhydroxid 1310-73-2 H314, NaOH 45 14 Rökgasrening, rening av SO2 230 240                kg x x x
(Natronlut) P260, P280

Myrsyra 64-18-6 H314, 85 2,2 Vattenrening, pH-sänkning 14 160                  kg x x
P260, P280

Natriumbikarbonat 144-55-8 Ej klassad NaHCO3 Vattenrening, pH-höjning 358 600                kg x x
Släckt kalk 1305-62-0 H315, H318, H335 Ca(OH)2 Vattenrening, pH-höjning 17 520                  kg x x x

P102, P280
TMT 15 17766-26-6 H319 12,3 Vattenrening, fällningskemikalie 6 600                     kg x x

P264, P280
Sedifloc H318 Vattenrening, flockningsmedel 175                        kg x x

P280

Vart ämnet tar vägen
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