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Vägledning 
förbränningsanläggningar 
Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning för bestämmelser som träffar 
olika kategorier av förbränningsanläggningar. Många förbränningsanläggningar 
omfattas dels av prövningsplikt enligt miljöprövningsförordningen, dels av krav 
enligt särskilda förordningar om förbränningsanläggningar och dels av särskilda 
BAT-slutsatser. 

Förbränningsanläggningar omfattas av flera regelverk och i lagstiftningen delas 
förbränningsanläggningar in i olika kategorier. Vägledningen nedan är uppdelad på 
dels övergripande och generell vägledning avseende förbränningsanläggningar, 
dels de tre kategorierna Medelstora förbränningsanläggningar, Stora 
förbränningsanläggningar och Avfallsförbränning och dels Krematorier. 

Version 1.1 av sammanställningen innehåller uppdaterade länkar till våra 
webbsidor. 

Förbränningsanläggningar, övergripande och 
generellt 
Webbsida, Förbränningsanläggningar 
Vägledningen ger en översikt över hur förbränningsanläggningar kategoriseras och 
vilka regelverk som träffar förbränningsanläggningar samt hur dessa regelverk 
kompletterar och förhåller sig till varandra. 

Rapport, Exempel som illustrerar tillämpningsområdet 
Vägledning som innehåller exempel som illustrerar de olika regelverkens 
tillämpningsområden och hur de förhåller sig till varandra. 

Webbsidor, Förbränningsanläggningar inklusive avfallsförbränning - 
prövningsärenden 
Naturvårdsverket publicerar ett urval av yttranden i ärenden där verket deltagit som 
remissmyndighet.  

Webbsida, Miljö- och hälsopåverkan och skyddsåtgärder Vägledning om generella 
beskrivningar avseende miljöpåverkan från förbränningsanläggningar. 

Branschfakta, Förbränningsanläggningar för energiproduktion inklusive 
rökgaskondensering 
ISBN 91-620-8196-9, utgiven 2005. Naturvårdsverkets Branschfaktablad 
innehåller snabb och lättillgänglig information om en bransch, dess miljöproblem 
och tillgänglig teknik. 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/branscher-och-verksamheter/forbranningsanlaggningar/
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/branscher-och-verksamheter/forbranningsanlaggningar/exempel-tillampningsomraden.pdf
https://www.naturvardsverket.se/lagar-och-regler/provningsarenden/forbranningsanslaggningar-inklusive-avfallsforbranning/
https://www.naturvardsverket.se/lagar-och-regler/provningsarenden/forbranningsanslaggningar-inklusive-avfallsforbranning/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/branscher-och-verksamheter/forbranningsanlaggningar/miljo--och-halsopaverkan-och-skyddsatgarder?_t_hit.id=Boilerplate_Episerver_Features_EpiserverFind_Models_EpiserverFindDocument/7307_sv&_t_q=milj%C3%B6-%20och%20h%C3%A4lsop%C3%A5verkan%20och%20skydds%C3%A5tg%C3%A4rder
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/8100/forbranningsanlaggningar-for-energiproduktion-inklusive-rokgaskondensering?_t_hit.id=Boilerplate_Episerver_Features_EpiserverFind_Models_EpiserverFindDocument/17005_sv&_t_q=F%C3%B6rbr%C3%A4nningsanl%C3%A4ggningar%20f%C3%B6r%20energiproduktion%20inklusive%20r%C3%B6kgaskondensering
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/8100/forbranningsanlaggningar-for-energiproduktion-inklusive-rokgaskondensering?_t_hit.id=Boilerplate_Episerver_Features_EpiserverFind_Models_EpiserverFindDocument/17005_sv&_t_q=F%C3%B6rbr%C3%A4nningsanl%C3%A4ggningar%20f%C3%B6r%20energiproduktion%20inklusive%20r%C3%B6kgaskondensering
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Rapport, Utsläpp av ammoniak och lustgas 
ISBN: 91-620-8089-X, utgiven 2002. Faktablad som bl.a. beskriver miljöeffekterna 
av utsläpp av NH3 och N2O från förbränningsanläggningar med SNCR/SCR. 

Lathund, Förbränning – miljö.  Begrepp – sorter – omvandlingar 
ISBN: 91-620-4438-9, utgiven 1995. Rapporten är en sammanställning av 
användbara begrepp, definitioner och sortomvandlingar inom området förbränning. 

Medelstora förbränningsanläggningar 
Webbsida, Medelstora förbränningsanläggningar 
Övergripande vägledning om medelstora förbränningsanläggningar. 

Webbsida, Frågor och svar 
Svar på vanliga frågor om registrering av medelstora förbränningsanläggningar. 

Rapport, Vägledning till MPF, 21 kap. Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme 
och kyla 
Vägledning om 21 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Rapport, Vägledning om medelstora förbränningsanläggningar 
Vägledning om förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. 

Rapport, Genomförande av MCP-direktivet 
ISBN: 978-91-620-6765-6, utgiven 2017. Naturvårdsverkets redovisning avseende 
förslag på genomförande av direktivet. 

Stora förbränningsanläggningar 
Webbsida, Stora förbränningsanläggningar 
Övergripande vägledning om stora förbränningsanläggningar. 

Rapport, Vägledning till MPF, 21 kap. Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme 
och kyla 
Vägledning om 21 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Rapport, Vägledning om stora förbränningsanläggningar 
Vägledning om förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar. 

Rapport, Exempel på hur skorstensregeln ska tillämpas: Regler om sammanlagda 
förbränningsanläggningar 
Vägledning med exempel på hur skorstensregeln/sammanräkningsregeln ska 
tillämpas. 

Rapport, Vägledning om provtagnings- och mätpunkter under förordningen 
(2013:252) om stora förbränningsanläggningar och förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall 
Vägledning om bestämmelsen att tillsynsmyndigheten ska fatta ett beslut om 
provtagning- och mätpunkter. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-10102
http://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1646134&dswid=498
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/branscher-och-verksamheter/forbranningsanlaggningar/medelstora-forbranningsanlaggningar/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/branscher-och-verksamheter/forbranningsanlaggningar/medelstora-forbranningsanlaggningar/fragor-och-svar/
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/miljobalken/miljoprovning/21-kap-gas-vatska-vagledning.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/miljobalken/miljoprovning/21-kap-gas-vatska-vagledning.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/branscher-och-verksamheter/forbranningsanlaggningar/vagledning-medelstora-forbranningsanlaggningar.pdf
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6700/genomforande-av-mcp-direktivet?_t_hit.id=Boilerplate_Episerver_Features_EpiserverFind_Models_EpiserverFindDocument/7148_sv&_t_q=direktivet%20om%20medelstora%20f%C3%B6rbr%C3%A4nningsanl%C3%A4ggningar
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/branscher-och-verksamheter/forbranningsanlaggningar/stora-forbranningsanlaggningar/
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/miljobalken/miljoprovning/21-kap-gas-vatska-vagledning.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/miljobalken/miljoprovning/21-kap-gas-vatska-vagledning.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/branscher-och-verksamheter/forbranningsanlaggningar/vagledning-stora-forbranningsanlaggningar.pdf
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/e62fcd66c93e4bd08f804c39ff4970cf/exempel-hur-skorstensregeln-ska-tillampas.pdf
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/e62fcd66c93e4bd08f804c39ff4970cf/exempel-hur-skorstensregeln-ska-tillampas.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/branscher-och-verksamheter/forbranningsanlaggningar/vagledning-provtagnings-och-matpunkter.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/branscher-och-verksamheter/forbranningsanlaggningar/vagledning-provtagnings-och-matpunkter.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/branscher-och-verksamheter/forbranningsanlaggningar/vagledning-provtagnings-och-matpunkter.pdf
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Rapport, Vägledning om tillämpning av förordningen (2013:252) om stora 
förbränningsanläggningar på dieselmotorer och återvinningspannor 
Vägledning om dieselmotorer och återvinningspannor i förordningen (2013:252) 
om stora förbränningsanläggningar. 

Rapport, Vägledning om BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar 
Vägledning om BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar. 

Rapport, Kompletterande vägledning för stora förbränningsanläggningar 
Vägledning om miljörapportering för verksamheter som omfattas av förordningen 
(2013:252) om stora förbränningsanläggningar. 

Avfallsförbränning 
Webbsida, Avfallsförbränning 
Övergripande vägledning om förbränning av avfall. 

Rapport, Vägledning till MPF 29 kap. Avfall 
Vägledning om 29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Rapport, PM Verksamhetskoder vid förbränning av avfall 
Vägledning om klassificering enligt MPF av förbränningsanläggningar som 
förbränner avfall. 

Rapport, Vägledning om avfallsförbränning 
Vägledning om förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

Rapport, Vägledning om provtagnings- och mätpunkter under förordningen 
(2013:252) om stora förbränningsanläggningar och förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall 
Vägledning om bestämmelsen att tillsynsmyndigheten ska fatta ett beslut om 
provtagning- och mätpunkter. 

Rapport, Kompletterande vägledning avseende avfallsförbränning 
Vägledning om miljörapportering för verksamheter som omfattas av förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

Webbsida, Förbränning av animaliska biprodukter 
Övergripande vägledning om förbränning av animaliska biprodukter. 

Webbsida, Spillolja som bränns i alloljebrännare 
Vägledning om förbränning av spillolja. 

Krematorier 
Branschfakta, Krematorieverksamhet 
ISBN: 978-91-620-8491-2, utgiven 2010. Naturvårdsverkets Branschfaktablad 
innehåller snabb och lättillgänglig information om en bransch, dess miljöproblem 
och tillgänglig teknik. 

  

https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/branscher-och-verksamheter/forbranningsanlaggningar/vagledning-forbranning-dieselmotorer-atervinningspannor.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/branscher-och-verksamheter/forbranningsanlaggningar/vagledning-forbranning-dieselmotorer-atervinningspannor.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/industriutslapp-ied/vagledning-lcp-batc.pdf
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/3786969e4a2c4e9db3a098b4e9243f31/kompletterande-vagledning-stora-forbranningsanlaggningar.pdf
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/branscher-och-verksamheter/forbranningsanlaggningar/avfallsforbranning/
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/miljobalken/miljoprovning/29-kap-avfall-vagledning.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/branscher-och-verksamheter/forbranningsanlaggningar/pm-verksamhetskoder-forbranningsanlaggningar.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/branscher-och-verksamheter/forbranningsanlaggningar/vagledning-om-avfallsforbranning.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/branscher-och-verksamheter/forbranningsanlaggningar/vagledning-provtagnings-och-matpunkter.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/branscher-och-verksamheter/forbranningsanlaggningar/vagledning-provtagnings-och-matpunkter.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/branscher-och-verksamheter/forbranningsanlaggningar/vagledning-provtagnings-och-matpunkter.pdf
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/3786969e4a2c4e9db3a098b4e9243f31/vagledning-avfallsforbranning-20201217.pdf
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/branscher-och-verksamheter/forbranningsanlaggningar/avfallsforbranning/forbranning-av-animaliska-biprodukter/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/branscher-och-verksamheter/forbranningsanlaggningar/avfallsforbranning/spillolja-som-branns-i-alloljebrannare/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-10015

	Förbränningsanläggningar, övergripande och generellt
	Medelstora förbränningsanläggningar
	Stora förbränningsanläggningar
	Avfallsförbränning
	Krematorier

