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Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till vägledningar för BAT-

slutsatser för avfallsförbränning (WI BATC) samt BAT-slutsatser för 

stora förbränningsanläggningar (LCP BATC) 

 

Skogsindustrierna tackar för inbjudan att inkomma med yttrande över 

Naturvårdsverkets vägledningar. Skogsindustrins anläggningar använder framför allt 

förnybara bränslen men ett par anläggningar använder även avfall. Det handlar framför allt 

om samförbränning med plastrejekt från materialåtervinning. Det finns även ett par 

verksamheter som kommer att beröras av BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar 

(LCP BATC) när dessa träder i kraft för massa- och pappersanläggningar. 

Skogsindustrins sammanfattade kommentarer:  

• Vägledning ska enkelt beskriva vad som gäller 

• Skälighetsbedömning behövs för att avgöra mätmetod 

• Sverige ska ha en korrekt implementering, inte restriktiv 

Vägledning ska enkelt beskriva vad som gäller  

En vägledning bör inte innehålla information om vad myndigheten driver utan vad som gäller. 

Vägledningen för BAT-slutsatser för avfallsförbränning behöver omformuleras i avsnittet av 

PCDD/F och övervakning av kvicksilver.  

 

Skälighetsbedömning behövs för att avgöra mätmetod 

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

är nu utsläppsnivåerna låga. Vägledningen för BAT-slutsatser för avfallsförbränning kan 

tolkas som att anläggningarna ska ha semikontinuerlig mätning av dioxiner. Vi anser att detta 
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inte är 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. Samma resonemang 

gäller även för kvicksilver och furaner. 

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 dioxin- respektive kvicksilvernivåer, inte 

ska behöva införa semikontinuerlig mätning. Det finns inte heller någon miljönytta av att 

överimplementera övervakning. 

 

Sverige ska ha en korrekt implementering, inte restriktiv 

Det ligger inte i Naturvårdsverkets uppdrag att övertolka Sevillaprocessens slutsatser och 

lägga en extra begränsning utövar vad som redan givits i villkor. 

I Vägledningen för BAT slutsatser för avfallsförbränning sid 17 anger Naturvårdsverket att de 

anser att fotnot 5 ska användas restriktivt. Fotnoter ska användas där de är tillämpbara. De 

finns där för att den aktuella BAT-slutsatsen inte är träffsäker nog utan behöver anpassas 

gentemot faktiska lokala förhållanden och tekniker. Detsamma gäller i vägledningen om 

dispenser enligt 1 kap 16§ i IUF där myndigheten lagt till begreppet restriktivt när det gäller 

användningen av fotnoter vilket är en missuppfattning av dess syfte. 

 

Att Naturvårdsverket lägger till ordet restriktivt är inte motiverat och en direkt 

överimplementering som motverkar syftet med att gemensam lagstiftning på europanivå.  
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