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Yttrande över Förslag till genomförande av BAT-slutsatser för 

avfallsförbränning och livsmedelsindustri 

 

 

Skogsindustrierna tackar för inbjudan att inkomma med yttrande över Förslag till 

genomförande av BAT-slutsatser för avfallsförbränning och livsmedelsindustri. 

Skogsindustrins anläggningar använder framför allt förnybara bränslen men ett par 

anläggningar använder även avfall. Det handlar framför allt om samförbränning med 

plastrejekt från materialåtervinning.  

Industriutsläppsförordningens nya bestämmelser behöver implementeras i Sverige. Vi 

behöver följa vårt gemensamma regelverk men det finns ingen anledning att 

överimplementera och försvåra svenska anläggningars verksamheter.  

Dioxin är ett potent miljögift som särskilt på 80-talet var ett miljöproblem. Med 

teknikskifte är nu utsläppsnivåerna låga. Promemorian föreslår långtidsprovtagning av 

dioxiner vilket vi inte anser vara praxis utan en överimplementering av förordningen.  

En skälighetsbedömning behöver göras. Bedömning behöver göras i varje enskilt fall och 

när man kan visa att halterna av dioxin är stabila och låga, är det inte rimligt att införa 

semikontinuerlig mätning. Särskilt inte för samförbränningsanläggningar där biobränsle 

är det primära bränslet.  

http://www.skogsindustrierna.se/


 

  

 

 

  
 

Då halterna är mycket låga är långtidsmätningar den metodik som är möjlig – men den 

metoden ger information i efterhand och skapar ingen miljönytta i form av anpassad 

styrning av pannan.  

Skogsindustrierna menar därmed att de anläggningar som lyder under BAT 

avfallsförbränning, men kan visa på stabila och låga dioxinnivåer inte ska behöva införa 

semikontinuerlig mätning. 
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