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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 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.
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. För den
rapportering som avser verksamhetsåret 2020 och som ska ges in senast den 31 mars
2021, ska den nya bilaga 3 som finns i NFS 2019:7 användas för första gången.
FFA trädde ikraft 2013. Den genomför merparten av bestämmelserna i kapitel IV i IED.
Rapporteringen beskrivs kortfattat i artikel 51, 55 och 72 IED samt i bilaga 1 till EUkommissionens 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/Pages/default.aspx
Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8):
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2016/nfs-2016-8.pdf
Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2016:8) om miljörapport (NFS 2019:7):
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2019/nfs-2019-7.pdf
Allmän vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Egenkontrollmiljorapportering/Miljorapportering/
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Miljörapportering i mars 2021
Rapporteringen enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:8 om miljörapport ska
göras för verksamhetsåret 2020 senast den 31 mars 2021.

Förändringar i rapporteringen som sker 2021
Bilaga 3 till föreskrifterna om miljörapport har ändrats genom de nya föreskrifterna
NFS 2019:7 (Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om
miljörapport). Ändringarna beror främst på att EU-kommissionen meddelat ett nytt
genomförandebeslut, 2018/1135/EU, och där preciserat vilka uppgifter som
medlemsstaterna 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
förbränningskapaciteten) 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 ska ske först 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. Ange för en viss panna till exempel
"Kraftvärmeverket - Panna P5".
Nominell kapacitet
För varje panna ska nominell kapacitet i ton per timme anges. Detta är ett nytt begrepp i
bilaga 3 men motsvarar vad som i tidigare version har benämnts förbränningskapacitet.
En justering har genomförts för att överensstämma med Kommissionens
genomförandebeslut.
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. 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.”
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Vissa rapporteringskrav i miljörapportföreskriften avser enskilda pannor som omfattas
av FFA och som har en 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 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 ickefarligt 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
produktionsenheterna.
Hushållsavfall
Verksamhetsutövaren ska ange om, vad som brukar benämnas, blandat
hushållsavfall/kommunalt avfall förbränns i pannan. Av FFA framgår att detta är ”annat
kommunalt avfall än avfall som enligt bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614)
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.
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