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Avfallsförbrännings- och
samförbränningsanläggningar
Vägledning om krav på rapportering som följer av 5 d § samt bilaga 3 till
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:8 om miljörapport. Uppgifterna ska
lämnas in elektroniskt via svenska miljörapporteringsportalen (SMP).
Rapporteringskraven i såväl 5 d § som i bilaga 3 gäller för
förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om
förbränning av avfall (FFA).
Den här vägledningen kan användas som ett komplement till den vägledning
som finns på SMP:s hemsida för verksamhetsutövare under rubriken ”Hur
gör jag?”. Vägledningen på SMP:s hemsida avser i första hand
rapporteringsverktyget.
Rapporteringskrav för anläggningar som omfattas av förordningen om stora
förbränningsanläggningar (2013:252) (FSF) finns bl.a. i bilaga 2 till
föreskrifterna om miljörapport. Vägledning om rapporteringskrav för de
anläggningar som omfattas av FSF finns i ett separat vägledningsdokument
som du hittar dels på SMP:s hemsida för verksamhetsutövare, dels på
Naturvårdsverkets hemsida om vägledning om miljörapportering.
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Allmänt
Enligt 5 d § i föreskrifterna om miljörapport, NFS 2016:8, ska
förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av
avfall (FFA), utöver en kommenterad sammanfattning i avsnitt 5d textdelen, rapportera
de uppgifter som anges i bilaga 3 till föreskrifterna. Uppgifterna ska lämnas via SMP.
Naturvårdsverket har skapat ett rapporteringsformulär i Excel som finns tillgängligt
under mallar på SMP:s webbplats.
FFA trädde ikraft 2013. Den genomför merparten av bestämmelserna i kapitel IV i
IED1 . Rapporteringen beskrivs kortfattat i artikel 51, 55 och 72 IED samt i bilaga 1 till
EU-kommissionens genomförandebeslut 2018/1135/EU.

Bra länkar
Naturvårdsverkets hemsida om vägledning för avfallsförbränning;
http://www.naturvardsverket.se/Stod-imiljoarbetet/Vagledningar/Forbranning/Avfallsforbranning/
Förordning (2013:253) om förbränning av
avfall:https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/forordning-2013253-om-forbranning-av-avfall_sfs-2013-253
SMP-hjälp: http://extra.lansstyrelsen.se/smp/Sv/hur-gor-jag/verksamhetsutovare/stora_f%c3%b6rbr%c3%a4nningsanl%c3%a4ggningar/Sidor/default.aspx
Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8): http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2016/nfs-2016-8.pdf
Allmän vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport:
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/miljorapport/Webb-pdf-171204.pdf

1

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om
industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
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Miljörapportering i april 2019
Rapporteringen enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:8 om miljörapport ska
göras för verksamhetsåret 2018 senast den 1 april 2019 (den 31 mars infaller på en
söndag).

Frivilliga uppgifter
För miljörapporten som ska lämnas senast den 1 april 2019, och avser verksamhetsåret
2018, finns inte krav i NFS 2016:8 att alla uppgifterna i Naturvårdsverkets mall för
bilaga 3 ska lämnas i miljörapporten.
Utöver de uppgifter som anges i föreskrifterna behöver ett antal ytterligare uppgifter
samlas in från verksamhetsutövarna för Sveriges rapportering till EU under IED.
Naturvårdsverket har bedömt att det är enklast för verksamhetsutövarna att rapportera in
dessa uppgifter i SMP i samband med den årliga miljörapporten. Vi bedömer att det
skulle innebära mer arbete för både verksamhetsutövare, tillsynsmyndigheter och
Naturvårdsverket om vi samlade in uppgifterna på annat sätt. De uppgifter som inte
rapporteras in i samband med miljörapporteringen kommer att behöva samlas in på
annat sätt senare under året. Vi vill därför uppmana verksamhetsutövare att rapportera
in uppgifterna i samband med övrig miljörapportering.

Nytt för rapporteringen som sker 2019
Det har sedan föregående års rapportering tillkommit nya frivilliga uppgifter som kan
rapporteras och som avser:
•

•
•

att ange de specifika villkor som anläggningen omfattas av till följd av att den
enskilda förbränningsanläggningen omfattas av dispensbeslut enligt 105 §
punkterna 2, 3 eller 4 FFA, eller av tillståndsvillkor eller föreläggandevillkor
som avses i 28, 32 eller 33 §§ FFA,
att ange förbränningskapacitet i ton avfall per timme, för anläggningar med
förbränningskapacitet 2 ton avfall per timme eller mer och
att ange tillståndsgiven mängd icke-farligt avfall.

De ovan nämnda uppgifterna kommer tillsammans med övriga frivilliga uppgifter
framöver att föras in som uppgiftskrav i miljörapportföreskriften.

Övriga förtydliganden
Benämningen på produktionsenheten/enskilda
förbränningsanläggningen/pannan
Om det på platsen finns flera produktionsenheter/enskilda
förbränningsanläggningar/pannor, fortsättningsvis benämns pannor, som förbränner
avfall ska de rapporteras separat. Om det på platsen även finns pannor som ingår i en
stor förbränningsanläggning och som omfattas av FSF finns särskilda krav på
rapportering, för dessa anläggningar finns en separat vägledning, se förstasidan.
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För att underlätta granskningen av miljörapporten bör samma benämning på respektive
panna användas genomgående i SMP. Ange för en viss panna till exempel
"Kraftvärmeverket - Panna P5".
Dispensbeslut och/eller tillstånds- eller föreläggandevillkor
För varje panna som omfattas av dispensbeslut enligt 105 §, punkterna 2, 3, 4 FFA, eller
omfattas av tillståndsvillkor eller föreläggandevillkor som avses i 28, 32, 33 §§ FFA,
ska aktuell paragraf anges.
Antal överträdelser av villkor i dispensbeslut
Ange antal överträdelser under året av de villkor som angetts i sådant dispensbeslut,
tillståndsvillkor eller föreläggandevillkor. Om ingen överträdelse har skett ska siffran 0
anges. Om en överträdelse skett ska en kommentar om vad som skett samt vilken
paragraf som överträdelsen är kopplad till anges.
Förbränningskapacitet
För varje panna ska förbränningskapacitet i ton per timme anges. I bedömningen
av förbränningskapacitet i ton avfall per timme ska inte ingå sådant avfall som
anges i 17 § förordningen om förbränning av avfall.
Observera att det inte nödvändigtvis är den tillståndsgivna kapaciteten som avses. Med
förbränningskapacitet avses istället nominell kapacitet vilken kan vara en annan än den
tillståndsgivna. Definitionen av nominell kapacitet är enligt art. 3.42 IED
”den sammanlagda förbränningskapaciteten hos de ugnar som avfallsförbränningseller samförbränningsanläggningen består av, enligt specifikation av konstruktören och
bekräftelse från verksamhetsutövaren, med vederbörlig hänsyn tagen till värmevärdet
hos avfallet, uttryckt i kvantiteten avfall som förbränns per timme.”
Vissa rapporteringskrav i miljörapportföreskriften avser enbart enskilda pannor som
omfattas av FFA och som har en förbränningskapacitet (nominell kapacitet) att
förbränna mer än 2 ton avfall per timme. För en panna som körs 6 000 timmar per år
motsvarar det en kapacitet att förbränna mer än 12 000 ton avfall per år.
Tillståndsgiven mängd avfall och mängd avfall som förbränts under året
Maximal mängd avfall som får förbrännas per år enligt tillståndet, uttryckt i ton per år.
Notera att tillståndsgiven mängd farligt avfall och icke-farligt avfall bör preciseras då
det är uppgifter som Naturvårdsverket ska rapportera till EU enligt IED.
För det fall att tillståndsgiven mängd avser flera pannor ska detta anges tydligt,
exempelvis: "I panna 1 och 3 får förbrännas sammanlagt högst 130 000 ton
avfallsbränsle per år." Ange då samma benämning för var och en av de berörda
produktionsenheterna.
Hushållsavfall
Verksamhetsutövaren ska ange om, vad som brukar benämnas, blandat hushållsavfall
förbränns i pannan. Av FFA framgår att detta är annat hushållsavfall, än avfall som
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enligt bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927) omfattas av någon av avfallstyperna i
underkapitel 20 01 och är källsorterat eller omfattas av någon av avfallstyperna i
underkapitel 20 02, har förbränts under året.
Drifttid
Här anges antalet drifttimmar under året. Med drifttid avses all tid som pannan varit i
drift under året med avfall i pannan. Perioder när anläggningen sätts i drift eller tas ur
drift ska således omfattas endast om avfall förbränns under en sådan period.
Haverier
Med haveri avses detsamma som i förordningen om förbränning av avfall. Haveri
regleras i 29 § FFA, samt 34 § FFA. Det ska även anges den sammanlagda tid under
året som haverierna varat.
Antal överträdelser under året som skett av begränsningsvärde i FFA
Om ingen överträdelse har skett ska siffran 0 anges. Om överträdelse skett ska
kommentar och paragraf anges.
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