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Statsrådets förordning

574/2012

om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och
kväveoxider samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med

en bränsleeffekt på minst 50 megawatt

Utfärdad i Helsingfors den 25 oktober 2012

I enlighet med statsrådets beslut
upphävs i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider

samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsleeffekt på
minst 50 megawatt (1017/2002) 13 §,

ändras 12 § samt
fogas till förordningen nya 12 a och 12 b § som följer:

12 §

Statsrådets beslut om en nationell övergångs-
plan

I ett beslut av statsrådet enligt 110 a § i
miljöskyddslagen ska det anges minst en
förorening från varje anläggning som avses i
beslutet, antingen svaveldioxid, kväveoxider
eller partiklar. I fråga om gasturbiner kan
beslutet endast omfatta kväveoxider.

Statsrådets beslut ska enligt det som när-
mare bestäms i Europeiska kommissionens
genomförandebestämmelser, som antagits
med stöd av artikel 41 första stycket b i
Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/75/EU om industriutsläpp (samordnade
åtgärder för att förebygga och begränsa föro-
reningar), nedan direktivet om industriut-
släpp, innehålla följande information:

1) en förteckning över de förbränningsan-
läggningar som beslutet gäller samt relevant
information om deras driftsegenskaper,

2) utsläppstak för åren 2016–2019 och det
första halvåret 2020 för de utsläpp som om-
fattas av planen,

3) åtgärder för att säkerställa att kraven i
direktivet om industriutsläpp iakttas,

4) en beskrivning av hur verkställandet av
beslutet ska övervakas.

12 a §

Utsläppsgränsvärden för en anläggning

Utsläppsgränsvärdena för en anläggning
som avses i statsrådets beslut ska under be-
slutets giltighetstid grunda sig på de utsläpps-
gränsvärden som gäller den 31 december
2015 och som överensstämmer med 6 eller 8
§ eller 10 § 1 och 2 mom. i denna förordning
eller som fastställts med stöd av 51 § i miljö-
skyddslagen.

En förbränningsanläggning som använder
fast bränsle och har en bränsleeffekt på över
500 megawatt och vars drift har inletts enligt
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ett tillstånd som har beviljats efter den 1 juli
1987 ska iaktta det utsläppsgränsvärde på
200 mg/m3(n) som fastställts för utsläpp av
kväveoxider, uttryckt som kvävedioxid.

I tillståndet för anläggningen kan det fast-
ställas utsläppsgränsvärden som är strängare
än de utsläppsgränsvärden som avses i 1 och
2 mom., om detta är nödvändigt för att förut-
sättningarna för beviljande av tillstånd ska
uppfyllas eller för att miljökvalitetskraven i
en förordning av statsrådet ska tillgodoses.

12 b §

Fastställande av utsläppstak för
anläggningar

De årliga utsläppstaken för anläggningar
som avses i statsrådets beslut beräknas enligt
anläggningens bränsleeffekt den 31 december
2010 på det sätt som närmare bestäms i de
genomförandebestämmelser av Europeiska
kommissionen som avses i 12 § 2 mom.
Utsläppstaken beräknas med beaktande av
den förväntade drifttiden och bränsleförbruk-
ningen, som beräknas på basis av den årliga
drifttiden och bränsleförbrukningen enligt
medelvärdet för åren 2001−2010.

Utsläppstaket för 2016 beräknas enligt de
utsläppsgränsvärden som anges i bilagorna
III–VII till Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2001/80/EG om begränsning av ut-
släpp till luften av vissa föroreningar från
stora förbränningsanläggningar. Vid beräk-
ning av taket för utsläpp av svaveldioxid för
2016 för anläggningar som använder torv och
biomassa som bränsle används de gränsvär-
den för utsläpp av svaveldioxid för anlägg-
ningar som förbränner torv och biomassa
som anges i bilagorna 1 och 2. Vid beräkning
av de i 12 a § 2 mom. avsedda förbrännings-
anläggningarnas andel när det gäller ut-
släppstaket för kväveoxider ska användas de
utsläppsgränsvärden som avses i momentet i
fråga.

Utsläppstaken för 2019 och 2020 beräknas
enligt utsläppsgränsvärdena i del 1 i bilaga V
till direktivet om industriutsläpp. Utsläppsta-
ken för 2017 och 2018 fastställs genom att
utsläppen minskas linjärt mellan åren 2016
och 2019.

Denna förordning träder i kraft den 29
oktober 2012.

Helsingfors den 25 oktober 2012

Miljöminister Ville Niinistö

Konsultativ tjänsteman Anneli Karjalainen
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