1(2)

Bilaga 3

Uppgifter om förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen
(2013:253) om förbränning av avfall
För förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om
förbränning av avfall ska följande rapporteras. 1
För varje enskild förbränningsanläggning ska följande anges:
1. Benämning på den enskilda förbränningsanläggningen.
2. Typ av enskild förbränningsanläggning. Med samtliga begrepp avses
detsamma som i 6–8 § förordningen om förbränning av avfall.
a) Om den enskilda förbränningsanläggningen utgör en
avfallsförbränningsanläggning eller en samförbränningsanläggning,
b) för en samförbränningsanläggning ska även anges om den utgör en
cementugn, energianläggning eller industrianläggning.
3. Datum för idrifttagande.
4. Nominell kapacitet, angivet med enheten ton per timme. Med nominell
kapacitet avses 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.
5. Mängd farligt avfall som förbränts under året, angivet med enheten ton
per år.
6. Mängd icke farligt avfall som förbränts under året, angivet med enheten
ton per år.
7. Uppgift om den enskilda förbränningsanläggningen omfattas av
dispensbeslut enligt 105 § punkterna 2, 3 eller 4 förordningen om
förbränning av avfall, eller omfattas av tillståndsvillkor eller
föreläggandevillkor som avses i 28, 32 eller 33 §§ samma förordning.
För varje enskild förbränningsanläggning med en nominell kapacitet 2 ton avfall
per timme eller mer ska följande anges.
1. Tillståndsgiven mängd farligt avfall som får förbrännas per år, angivet
med enheten ton per år. Om den tillståndsgivna mängden avfall avser
flera enskilda förbränningsanläggningar ska den sammantagna mängden
anges.
2. Tillståndsgiven mängd icke farligt avfall som får förbrännas per år,
angivet med enheten ton per år. Om den tillståndsgivna mängden avfall
avser flera enskilda förbränningsanläggningar ska den sammantagna
mängden anges.
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Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket punkterna 2-7 samt fjärde och femte stycket tas bort.
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3. Uppgift om mer än 40% av totalt producerad värmeenergi under året har
kommit från farligt avfall.
4. Uppgift om annat hushållsavfall, än avfall som enligt bilaga 4 till
avfallsförordningen (2011:927) omfattas av någon av avfallstyperna i
underkapitel 20 01 och är källsorterat eller omfattas av någon av
avfallstyperna i underkapitel 20 02 i samma förordning, har förbränts
under året.

