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Avfalls- och 
samförbränningsanläggningar 
 

Vägledning om krav på rapportering som följer av 5 d § samt bilaga 3 till 

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:8 om miljörapport och NSF 2019:7 

om ändring i 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 Naturvårdsverkets webbplats med vägledning om 

miljörapportering – kapitel 26 miljöbalken.
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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, 

sedan 2021 sker det i en egen flik.  

Föreskrifterna om miljörapport har ändrats genom föreskrifterna NFS 2019:7 

(Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om 

miljörapport). Ändringarna omfattar bl.a. rapporteringskraven i bilaga 3.  

FFA genomför merparten av bestämmelserna i kapitel IV i IED. Rapporteringen 

beskrivs kortfattat i artikel 51, 55 och 72 IED samt i bilaga 1 till EU-kommissionens 

genomförandebeslut 2018/1135/EU. 

 

Bra länkar 

Naturvårdsverkets vägledning om avfallsförbränning; 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Vagledningar/Forbranning/Avfallsforbranning/  

 

Förordning (2013:253) om förbränning av avfall: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/forordning-2013253-om-forbranning-av-avfall_sfs-2013-253  

 

SMP-hjälp: https://smpinfo.lansstyrelsen.se/   

 

En konsoliderad version av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport: 

Konsoliderad version av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport t.o.m NFS 

2021:9  

 

Allmän vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport:  

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/miljorapportering/ 

 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Forbranning/Avfallsforbranning/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Forbranning/Avfallsforbranning/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2013253-om-forbranning-av-avfall_sfs-2013-253
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2013253-om-forbranning-av-avfall_sfs-2013-253
https://smpinfo.lansstyrelsen.se/
https://www.naturvardsverket.se/490344/globalassets/nfs/2016/nfs-2016-8-konsoliderad.pdf
https://www.naturvardsverket.se/490344/globalassets/nfs/2016/nfs-2016-8-konsoliderad.pdf
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/miljorapportering/
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Miljörapportering  
Miljörapporten ska avse hela föregående verksamhetsår och lämnas in till tillsyns-

myndigheten senast den 31 mars året därefter. 

 

Tidigare förändringar i rapporteringen 

Bilaga 3 till föreskrifterna om miljörapport ändrades genom föreskrifterna NFS 2019:7 

(Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om 

miljörapport). Ändringarna beror främst på att EU-kommissionen meddelat ett 

genomförandebeslut, 2018/1135/EU, och där preciserat vilka uppgifter som medlems-

staterna är skyldiga att lämna. Några av förändringarna är att det nu är tydligt att det är 

en anläggnings nominella kapacitet som ska rapporteras (i stället för förbrännings-

kapaciteten) och att uppgiftsskyldigheten att ange kapacitet ska omfatta även 

anläggningar med en nominell kapacitet om mindre än två ton avfall. Vissa uppgifter 

som inte krävs enligt det nya genomförandebeslutet har också tagits bort. 

Rapportering enligt den nya bilaga 3 skedde första gången i mars 2021. 

 

Vägledning om uppgifter som ska lämnas enligt bilaga 3 

Benämning på enskilda förbränningsanläggningen/produktionsenheten/ 

pannan  

Om det på platsen finns flera enskilda förbränningsanläggningar/produktionsenheter/ 

pannor, fortsättningsvis benämns pannor, som förbränner avfall ska de uppgifter som 

anges i bilaga 3 rapporteras separat per panna. 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.  

För att underlätta granskningen av miljörapporten bör samma benämning på respektive 

panna användas genomgående i SMP och miljörapporten. Ange för en viss panna till 

exempel "Kraftvärmeverket - Panna P5". 

 

Nominell kapacitet 

För varje panna ska nominell kapacitet i ton per timme anges. Under förutsättning att 

tillståndet är oförändrat ska värdet för nominell kapacitet inte variera mellan åren utan 

vara konstant.  

I bedömningen av nominell kapacitet i ton avfall per timme ska det inte ingå sådant 

avfall som anges i 17 § förordningen om förbränning av avfall. Observera att det inte 

nödvändigtvis är den tillståndsgivna kapaciteten som avses. 

Definitionen av nominell kapacitet är enligt art. 3.42 IED 

”den sammanlagda förbränningskapaciteten hos de ugnar som avfallsförbrännings- 

eller 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.” 

Detta innebär att den uppgift som ska rapporteras är den kapacitet som pannan är 

konstruerad för att klara av vid förbränning av de tillståndsgivna avfallsbränslena. Som 
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framgår av definitionen ska siffran på nominell kapacitet hämtas i första hand från 

leverantören av pannan, men kan justeras av verksamhetsutövaren om den verklig 

kapacitet avviker från leverantörens uppgifter, t.ex. på grund av att andra bränslen 

används. 

Exempel: En avfalls- eller samförbränningsanläggning har tillstånd att elda tre 

kategorier avfall, hushållsavfall, plastavfall och vegetabiliskt skogsavfall. En panna kan 

ha olika kapacitet när olika bränslen eldas, det vill säga mängden avfall per timme som 

pannan kan förbränna varierar mellan olika kategorier av avfall. Den kapacitet som ska 

redovisas som nominell kapacitet är värdet/siffran, ton bränsle per timme, för det 

bränsle som har den högsta kapaciteten, det bränsle som pannan kan elda mest av per 

timme. Om det i detta fall är vegetabiliskt skogsavfall som har den högsta kapaciteten så 

blir det dock bränslet med näst högst kapacitet som ska redovisas, eftersom 

vegetabiliskt skogsavfall är ett sådant avfall som anges i 17 § förordningen om 

förbränning av avfall och därför inte ska räknas med.  

Nominell kapacitet över eller under 2 ton avfall per timme 

Vissa rapporteringskrav i miljörapportföreskriften avser enskilda pannor som omfattas 

av FFA och som har en nominell kapacitet att förbränna mer än två 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 farligt respektive icke farligt avfall 

Maximal mängd farligt respektive icke farligt avfall som får förbrännas per år enligt 

tillståndet, uttryckt i ton per år. Notera att tillståndsgiven mängd farligt avfall och icke-

farligt avfall ska preciseras.  

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 

pannorna. 

 

Blandat kommunalt avfall (tidigare benämnt blandat hushållsavfall) 

Verksamhetsutövaren ska ange om blandat kommunalt avfall förbränns i pannan. Med 

avfall och kommunalt avfall avses detsamma som anges i miljöbalken, se 15 kap. 1 och 

3 §§ miljöbalken.  


