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Bilaga 1 
 
 
TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH GRÄNSVÄRDEN FÖR UTSLÄPP  
 
 
12.  Framställning av målarfärg, lack, tryckfärg och andra beläggningsmedel samt lim 
 
Med framställning avses framställning av målarfärg, lack, tryckfärg, andra beläggningsmedel 
och lim genom att blanda pigment, hartser och lim med organiska lösningsmedel eller annat 
bärarmaterial. Med framställning avses också framställningen av mellanprodukter, om detta 
sker på samma driftställe. I ramställning inbegrips predispergering och dispergering, justering 
av viskositet och färgton och emballering av den färdiga produkten. 
 
Tabell 12. 

Verksamhet (för-
brukning av lös-
ningsmedel, 
(ton/år) 

Förbrukning av 
lösningsmedel 
(ton/år) 

Gränsvärde 
för utsläpp i 
avgaser 
(mg C/Nm3) 

Gränsvärde för diffusa 
utsläpp (i % av använda 
lösningsmedel) 

Gränsvärde för totala 
utsläpp 

Särskilda bestämmel-
ser 

Nya an-
läggningar   

Befintliga 
anläggnin-
gar 

Nya an-
läggningar 

Befintliga 
anläggnin-
gar 

Framställning av 
målarfärg, lack, 
tryckfärg och 
andra belägg-
ningsmedel samt 
lim (>100) 

> 100― 1 000 
 
> 1 000 

150 
 
150 

             5 
 
             3 

5 % av använda lös-
ningsmedel 
3 % av använda lös-
ningsmedel 

Gränsvärdet för diffu-
sa utsläpp gäller inte 
lösningsmedel som 
säljs som en del av en 
blandning i en sluten 
behållare. 

 
 
13. Förädling av gummi 
 
Med förädling avses verksamhet son innebär blandning, malning, kalandrering, extrudering 
och vulkanisering av naturgummi eller syntetiskt gummi och kompletterande förfaranden ge-
nom vilka naturgummi eller syntetiskt gummi omvandlas till en färdig produkt. 
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Tabell 13. 

Verksamhet 
(förbrukning av 
lösningsmedel, 
ton/år) 

Förbrukning 
av lösnings-
medel 
(ton/år) 

Gränsvärde 
för utsläpp i 
avgaser 
(mg C/Nm3) 

Gränsvärde för diffusa 
utsläpp (i % av använda 
lösningsmedel) 

Gränsvärde för totala 
utsläpp 

Särskilda bestämmelser 

Nya an-
läggnin-
gar 

Befintliga 
anläggnin-
gar 

Nya an-
läggnin-
gar 

Befintliga 
anläggnin-
gar 

Förädling av 
gummi 
(> 15) 

> 15 20 (1)            25 (2) 25 % av använda lös-
ningsmedel 

(1) Vid användning av 
teknik som möjliggör åter-
användning av återvunna 
lösningsmedel är gräns-
värdet för utsläpp i avgaser 
150 mg C/Nm3. 
(2) Gränsvärdet för diffusa 
utsläpp gäller inte lös-
ningsmedel som säljs som 
en del av en produkt eller 
en blandning i en  sluten 
behållare. 

 
 
15. Tillverkning av farmaceutiska produkter 
 
Med tillverkning av farmaceutiska produkter avses i denna förordning industriell tillverkning 
av läkemedelspreparat, tillverkning av läkemedelsubstanser genom kemisk syntes, fermente-
ring eller extrahering samt formulering och färdigställande av dem och tillverkning av mellan-
produkter av råvaror för läkemedel, om den utförs på samma driftställe i enlighet med läke-
medelslagen (395/1987). 
 
Tabell 15. 

Verksamhet 
(förbrukning av 
lösningsmedel, 
ton/år) 

Förbrukning 
av lösnings-
medel 
(ton/år) 

Gränsvärde 
för utsläpp i 
avgaser 
(mg C/Nm3) 

Gränsvärde för diffusa 
utsläpp (i % av använda 
lösningsmedel) 

Gränsvärde för totala 
utsläpp 

Särskilda bestämmelser 

Nya an-
läggnin-
gar 

Befintliga 
anläggnin-
gar 

Nya an-
läggnin-
gar 

Befintliga 
anläggnin-
gar 

Tillverkning av 
farmaceutiska 
produkter  
(> 50) 

> 50 20 (1) 5 (2) 15 (2) 5 % av 
använda 
lösnings-
medel 

15 % av 
använda 
lösnings-
medel 

(1) Vid användning av 
teknik som möjliggör 
återanvändning av åter-
vunna lösningsmedel är 
gränsvärdet för utsläpp i 
avgaser 150 mg C/Nm3. 
(2) Gränsvärdet för diffu-
sa utsläpp gäller inte lös-
ningsmedel som säljs som 
en del av en produkt eller 
en blandning i en sluten 
behållare. 
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Bilaga 3 
 
PLAN FÖR HANTERING AV LÖSNINGSMEDEL  
 
En plan för hantering av lösningsmedel kan användas när det säkerställs att gränsvärdena för  
utsläpp i bilaga 1 följs på ett sätt som tillståndsmyndigheten och i frågan om verksamheten  
som inskrivits i datasystemet för miljövårdsinformation, tillsynsmyndigheten godkänner, när  
framtida utsläppsminskande åtgärder skisseras upp samt när iakttagandet i en anläggning av  
bestämmelserna om förbrukning av använda lösningsmedel och om utsläpp samt andra  be-
stämmelser bedöms.  
 
Använda organiska lösningsmedel (I):  
 
I= I1 + I2  
 
I1. Mängden organiska lösningsmedel som används i verksamheten eller mängden av dem i 
blandningar som tillförs under den tidsperiod för vilken massbalansen räknas.  
 
I2. Mängden återvunna organiska lösningsmedel eller mängden av organiska lösningsmedel 
eller organiska föreningar i återvunna blandningar som återvänds som lösningsmedel i verk-
samheten.  
Det återvunna lösningsmedlet räknas varje gång det används i verksamheten.  
 
Mängden organiska lösningsmedel som släpps ut ur processen eller verksamheten (O):  
 
O1. Utsläpp i avgaser  
 
O2. Förlust av organiska lösningsmedel i vatten.  
 
O3. Mängden organiska lösningsmedel som blir kvar som förorening eller återstod i produkter 
som framställs i processen.  
 
O4. Utsläpp av icke återvunna organiska lösningsmedel i luften. I dessa utsläpp ingår utsläpp  
via vanlig rumsventilation där luft släpps ut i utomhusmiljön genom dörrar, fönster, ventila-
tionskanaler och liknande öppningar.  
 
O5. Förlust av organiska lösningsmedel eller organiska föreningar på grund av kemiska eller  
fysikaliska reaktioner såsom förbränning eller annan behandling av avgaser eller annan de-
struktion eller återvinning genom absorption eller förlust av sådana organiska lösningsmedel 
eller organiska föreningar som destruerats eller återvunnits i samband med behandling av av-
loppsvatten, förutsatt att de inte omfattas av O6, O7 eller O8.  
 
O6. Organiska lösningsmedel som ingår i uppsamlat avfall.  
 
O7. Organiska lösningsmedel eller organiska lösningsmedel i blandning som säljs som en 
produkt med kommersiellt värden.  
 
O8. Organiska lösningsmedel som ingår i blandningar som återvinns för återanvändning, men 
inte i processen, förutsatt att de inte omfattas av O7.  
 
O9. Organiska lösningsmedel som släpps ut på annat sätt.  
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Användning av planen för hantering vid bestämning av diffusa utsläpp (F)  
 
Vid beräkningen av diffusa utsläpp (F) kan följande ekvationer användas:  
 
F= I1 - O1 - O5 - O6 -O7 - O8  
 
eller  
 
F= O2 + O3 +O4 - O9  
 
Gränsvärdet för diffusa utsläpp uttrycks/beräknas i procent (%) av mängden använda organis-
ka lösningsmedel (I).  
 
Användning av planen för hantering vid iakttagande av en minskningsplan enligt bilaga 
2  
 
Om en plan för minskning av utsläpp iakttas i en anläggning kan den årliga förbrukningen (C)  
av lösningsmedel bestämmas med hjälp av planen för hantering enligt följande ekvation:  
 
C= I1 - O8  
 
Bestämmandet av halten av fasta ämnen i beläggningsmedel eller målarfärg, tryckfärg, lack el-
ler lim för uträkning av det årliga referensutsläppet (ARE) och utsläppsmålet (TE) kan på  
motsvarande sätt göras utgående från den årliga förbrukningen genom att produktens torrsub-
stanshalt ( % eller g/l) och torrsubstansens densitet (g/l) beaktas.  
 
Användning av planen för hantering vid beräkning av de totala utsläppen (E)  
 
Planen för hantering skall göras upp årligen för att de totala utsläppen (E) från en anläggning 
eller verksamhetsenhet skall kunna bestämmas. Utsläppen kan bestämmas som följer:  
 
E= F (diffusa utsläpp) + O1 (utsläpp i avgaser)  
 
I en anläggning som bedriver två eller flera av de verksamheter som ingår i förordningens till-
lämpningsområde och där det gränsvärde för totala utsläpp som avses i förordningens 11 § 2  
mom. tillämpas bör planen för hantering göras upp årligen för att det skall vara möjligt att be-
räkna de totala utsläppen från alla behöriga verksamheter och att jämföra utsläppen med de to-
tala utsläpp som skulle ha uppnåtts genom iakttagande av de gränsvärden för utsläpp som i bi-
laga 1 anges särskilt för varje verksamhet. 




