1065/2017

Bilaga 1 A
NYA GRÄNSVÄRDEN FÖR UTSLÄPP
Utsläppsgränsvärdena i bilaga 1A följs av nya energiproducerande enheter från och med den
20 december 2018, befintliga energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på över 5 megawatt från och med den 1 januari 2025 och befintliga energiproducerande enheter med en
bränsleeffekt på minst 1 men högst 5 megawatt från och med den 1 januari 2030.
Gränsvärdena för utsläpp har definierats vid en temperatur av 273,15 K och ett tryck av 101,3
kPa för torr rökgas, vars syrehalt är sex procent för fasta bränslen, tre procent för andra bränslen än flytande eller gasformiga bränslen som används i motorer och gasturbiner och 15 procent för motorer och gasturbiner.
DEL 1: Utsläppsgränsvärden för befintliga energiproducerande enheter
Vid tillämpningen av utsläppsgränsvärdena i denna del ska regeln om sammanräkning av
bränsleeffekten för nya energiproducerande enheter enligt 106 c § i miljöskyddslagen inte beaktas.
Tabell 1. Utsläppsgränsvärden för befintliga energiproducerande enheter med en bränsleeffekt
på minst 1 och högst 5 megawatt, dock inte för förbränningsmotorer eller gasturbiner P1, P2
Partiklar mg/m3n
Fasta bränslen
O2 = 6 %

Fast biomassa 1
Övriga fasta
bränslen

Flytande bränslen
O2 = 3 %

Lätt brännolja
Övriga flytande
bränslen
Naturgas
Övriga gasformiga
bränslen

Gasformiga
bränslen
O2 = 3 %

50
50

50

SO2 mg/m3n

NOX (beräknat som
NO2) mg/m3n
450
600 (torv)
420 (kol)
650 (andra bränslen)
200
650

350

250
250

200 3

200 2
500 (torv)
1 100 (kol och
andra bränslen)

1

Trä, rörflen, halm, pelletar, m.m.
Värdet tillämpas inte på enheter som endast förbränner fast biomassa från skog.
3
400 mg/m3n för gaser med lågt värmevärde från koksugnar i järn- och stålindustrin.
2

P1
Utsläppsgränsvärdena i tabellen tillämpas inte på befintliga enheter vars drifttid är högst 500 timmar
per år räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod. Vid förbränning av fasta bränslen tilllämpas dock på de berörda enheterna gränsvärdet 200 mg/m3n för partikelutsläpp.
P2
Utsläppsgränsvärdena i tabellen tillämpas inte på befintliga enheter vars drifttid är över 500 men högst
1 000 timmar per år räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod och som används för värmeproduktion vid exceptionellt kalla väderleksförhållanden. På de berörda enheterna tillämpas de utsläppsgränsvärden för reserv- och toppbelastningsenheter som anges i bilaga 1B, dock så att vid förbränning av fasta bränslen är gränsvärdet för partikelutsläpp högst 200 mg/m3n.
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Tabell 2. Utsläppsgränsvärden för befintliga energiproducerande enheter med en bränsleeffekt
(P) på över 5 megawatt, dock inte för förbränningsmotorer eller gasturbiner P1, P2, P3, P4
Partiklar mg/m3n

NOX (beräknat
som NO2)

SO2 mg/m3n

mg/m3n
Fasta bränslen
O2 = 6 %

Fast biomassa

1

Övriga fasta
bränslen

Flytande
bränslen
O2 = 3 %
Gasformiga
bränslen
O2 = 3 %

Lätt brännolja
Övriga flytande
bränslen
Naturgas
Övriga gasformiga bränslen

 30:
30 (P > 20 MW)
 30:
30 (P > 20 MW)

30

450

200 2

600 (torv)
420 (kol)
650 (andra
bränslen)

 30:
torv)
1 100 30:
kol och andra bränslen)
400 (P > 20 MW)

200
650

350 3

200
250

35 4,5

1

Trä, rörflen, halm, pelletar, m.m.
Värdet tillämpas inte på enheter som endast förbränner fast biomassa från skog.
3
På enheter som använder tung brännolja och vars bränsleeffekt är över 5 och högst 20 megawatt och
vars drifttid är högst 1 500 timmar per år räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod tilllämpas fram till den 1 januari 2030 850 mg/m3n.
4
400 mg/m3n för gaser med lågt värmevärde från koksugnar och 200 mg/m3n för gaser med lågt värmevärde från masugnar i järn- och stålindustrin.
5
På biogas tillämpas 170 mg/m3n.
2

P1
Utsläppsgränsvärdena i tabellen tillämpas inte på befintliga enheter vars drifttid är högst 500 timmar
per år räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod. Vid förbränning av fasta bränslen tilllämpas dock på de berörda enheterna gränsvärdet 200 mg/m3n för partikelutsläpp.
P2
Utsläppsgränsvärdena i tabellen tillämpas inte på befintliga enheter vars drifttid är över 500 men högst
1 000 timmar per år räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod och som används för värmeproduktion vid exceptionellt kalla väderleksförhållanden. På de berörda enheterna tillämpas de utsläppsgränsvärden för reserv- och toppbelastningsenheter som anges i bilaga 1B, dock så att vid förbränning av fasta bränslen är gränsvärdet för partikelutsläpp högst 200 mg/m3n.
P3
På befintliga enheter, vars bränsleeffekt är över 5 megawatt och av vars produktion av användbar
värme minst 50 procent räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod levereras i form av
ånga eller varmvatten till ett öppet fjärrvärmenät, tillämpas fram till den 1 januari 2030 utsläppsgränsvärden enligt bilaga 1B, dock så att gränsvärdet för partikelutsläpp är högst 150 mg/m3n och gränsvärdet för
svaveldioxidutsläpp högst 1 100 mg/m3n.
P4
På enheter som huvudsakligen använder fast biomassa som bränsle tillämpas från och med den 1 januari 2030 de gränsvärden för partikelutsläpp som anges i denna tabell, om enheterna finns inom ett sådant
uppföljningsområde för luftkvalitet som avses i statsrådets förordning om luftkvaliteten (79/2017) där de
gränsvärden för luftkvaliteten som fastställts för partiklar inte under de tre år som föregår beviljandet eller registreringen av miljötillståndet har överskridits på det sätt som beskrivs i 4 § i den berörda förordningen. Tills dess tillämpas de gränsvärden för partikelutsläpp som anges i bilaga 1B, dock så att gränsvärdet är högst 150 mg/m3n.
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Tabell 3. Utsläppsgränsvärden för befintliga förbränningsmotorer och gasturbiner (bränsleeffekt = P) P1, P2, P3, P5

SO2 mg/m3n
O2 = 15 %
NOX (beräknat
som NO2)

Motorer och
gasturbiner
Motorer
Gasturbiner 7

Lätt brännolja

Övriga flytande
bränslen
120

Naturgas

Övriga gasformiga bränslen
15 1,2

190 3,4
200

190 3,5
200

190 6
150

190 6
200

mg/m3n
O2 = 15 %
Partiklar

mg/m3n

Motorer och
gasturbiner

  30:
10 (P > 20 MW)

O2 = 15 %
1

På biogas tillämpas 60 mg/m3n.
130 mg/m3n för gaser med lågt värmevärde från koksugnar och 65 mg/m3n för gaser med lågt värmevärde från masugnar i järn- och stålindustrin.
3
I följande fall tillämpas 1 850 mg/m3n:
i) dieselmotorer vars konstruktion inleddes före den 18 maj 2006,
ii) tvåbränslemotorer när de använder flytande bränsle.
4
250 mg/m3n för motorer vars bränsleeffekt är minst 1 men högst 5 megawatt.
5
250 mg/m3n för motorer vars bränsleeffekt är minst 1 men högst 5 megawatt samt 225 mg/m3n för motorer vars bränsleeffekt är över 5 men högst 20 megawatt.
6
380 mg/m3n för tvåbränslemotorer när de använder gasformigt bränsle.
7
Gränsvärden för utsläpp är endast tillämpliga när belastningen överstiger 70 procent.
2

P1
Utsläppsgränsvärdena i tabellen tillämpas inte på befintliga enheter vars drifttid är högst 500 timmar
per år räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod.
P2
Utsläppsgränsvärdena i tabellen tillämpas inte på befintliga enheter vars drifttid är över 500 men högst
1 000 timmar per år räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod och som används för värmeproduktion vid exceptionellt kalla väderleksförhållanden. På de berörda enheterna tillämpas de utsläppsgränsvärden för reserv- och toppbelastningsenheter som anges i bilaga 1B.
P3
På befintliga enheter, vars bränsleeffekt är över 5 megawatt och av vars produktion av användbar
värme minst 50 procent räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod levereras i form av
ånga eller varmvatten till ett öppet fjärrvärmenät, tillämpas fram till den 1 januari 2030 utsläppsgränsvärden enligt bilaga 1B, dock så att gränsvärdet för partikelutsläpp är högst 150 mg/m3n och gränsvärdet för
svaveldioxidutsläpp högst 1 100 mg/m3n.
P5
På befintliga enheter, vars bränsleeffekt är över 5 megawatt och som används till att driva kompressionsstationer för gas som är nödvändiga för säkerheten hos och tillförlitligheten av ett nationellt gastransmissionssystem, tillämpas i fråga om kväveoxider fram till den 1 januari 2030 de utsläppsgränsvärden som anges i bilaga 1B.
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DEL 2: Utsläppsgränsvärden för nya energiproducerande enheter
Vid tillämpningen av utsläppsgränsvärdena i denna del ska regeln om sammanräkning av
bränsleeffekten för nya energiproducerande enheter enligt 106 c § i miljöskyddslagen beaktas.
Enligt paragrafen fastställs i situationer där rökgaserna från två eller flera nya energiproducerande enheter leds eller enligt den behöriga myndighetens bedömning kunde ledas till en gemensam skorsten respektive enhets utsläppsgränsvärden utifrån enheternas sammanlagda
bränsleeffekt.
Tabell 4. Utsläppsgränsvärden för nya energiproducerande enheter, dock inte för förbränningsmotorer och gasturbiner (total bränsleeffekt = P) P6
Partiklar mg/m3n
Fasta bränslen
O2 = 6 %

Fast biomassa 1

Övriga fasta bränslen

Flytande
bränslen
O2 = 3 %
Gasformiga
bränslen
O2 = 3 %

Lätt brännolja
Övriga flytande
bränslen
Naturgas
Övriga gasformiga
bränslen

 30:
 30:
20 (P > 20 MW)
 30:
 30:
20 (P > 20 MW)

 30:
20 (P > 5 MW)

NOX (beräknat som
NO2) mg/m3n
 30:
300 (P > 5 MW)

SO2 mg/m3n

 30:NRO
 30:
andra bränslen)
300 (P > 5 MW,
andra bränslen)
200
300

400

100
200

200 2

350

35 3,4

1

Trä, rörflen, halm, pelletar, m.m.
Värdet tillämpas inte på enheter som endast förbränner fast biomassa från skog.
3
400 mg/m3n för gaser med lågt värmevärde från koksugnar och 200 mg/m3n för gaser med lågt värmevärde från masugnar i järn- och stålindustrin.
4
På biogas tillämpas 100 mg/m3n.
2

P6
Utsläppsgränsvärdena i tabellen tillämpas inte på nya energiproducerande enheter vars drifttid är högst
500 timmar per år räknat som ett glidande medelvärde under en treårsperiod. Vid förbränning av fasta
bränslen tillämpas dock på de berörda enheterna gränsvärdet 100 mg/m3n för partikelutsläpp. Om rökgaserna från två eller flera nya energiproducerande enheter leds eller enligt den behöriga myndighetens bedömning kunde ledas till en gemensam skorsten (på det sätt som avses i 106 c § i miljöskyddslagen), anses alla enheters drifttimmar användas alltid när minst en enhet är i drift och släpper ut utsläpp till luften,
med undantag för start- och stopperioder.
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Tabell 5. Utsläppsgränsvärden för nya förbränningsmotorer och gasturbiner (total bränsleeffekt = P) P6

SO2 mg/m3n
O2 = 15 %
NOX (beräknat som
NO2) mg/m3n
O2 = 15 %
Partiklar mg/m3n
O2 = 15 %

Motorer och
gasturbiner
Motorer 2
Gasturbiner 6

Lätt brännolja

Övriga flytande
bränslen
120

Naturgas

Övriga gasformiga bränslen
15 1

190 3
75

190 3,4
75

95 5
50

190
75

 3
MW)
10 (P > 5 MW)

Motorer och
gasturbiner

1

På biogas tillämpas 40 mg/m3n.
På motorer som körs mellan 500—1 500 timmar per år och som tillämpar primära åtgärder för att
minska kväveoxidutsläppen tillämpas följande utsläppsgränsvärden: 1 850 mg/m3n för tvåbränslemotorer
när de använder flytande bränsle och 380 mg/m3n när de använder gas, 1 300 mg/m3n för dieselmotorer
PHG 1 200 rpm med en total bränsleeffekt på högst 20 megawatt, 1 850 mg/m3n för dieselmotorer med
200 rpm med en total bränsleeffekt på över 20 megawatt samt 750 mg/m3n för dieselmotorer med >
1 200 rpm.
3
225 mg/m3n för tvåbränslemotorer när de använder flytande bränsle.
4
225 mg/m3QI|UGLHVHOPRWRUHUPHG200 rpm med en total bränsleeffekt på högst 20 megawatt.
5
190 mg/m3n för tvåbränslemotorer när de använder gasformigt bränsle.
6
Gränsvärdena för utsläpp är endast tillämpliga när lasten överstiger 70 procent.
2

P6
Utsläppsgränsvärdena i tabellen tillämpas inte på nya energiproducerande enheter vars drifttid är högst
500 timmar per år räknat som ett glidande medelvärde under en treårsperiod. Om rökgaserna från två eller flera nya energiproducerande enheter leds eller enligt den behöriga myndighetens bedömning kunde
ledas till en gemensam skorsten (på det sätt som avses i 106 c § i miljöskyddslagen), anses alla enheters
drifttimmar användas alltid när minst en enhet är i drift och släpper ut utsläpp till luften, med undantag
för start- och stopperioder.
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DEL 3: Fastställande av utsläppsgränsvärden för flerbränsleenheter
Vid beräkning av utsläppsgränsvärdet för en flerbränsleenhet där fler än en typ av bränsle
bränns samtidigt används följande formel:

A = värmevärdet för bränsle A (MJ/kg) x mängden bränsle A (kg/h eller t/a)
B = värmevärdet för bränsle B (MJ/kg) x mängden bränsle B (kg/h eller t/a)
C = värmevärdet för bränsle C (MJ/kg) x mängden bränsle C (kg/h eller t/a)
Utsläppsgränsvärdet beräknas på basis av den genomsnittliga bränsleanvändningen under kalenderåret. För nya energienheter beräknas utsläppsgränsvärdet utifrån den planerade användningen och för befintliga energienheter utifrån den faktiska användningen.
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Bilaga 1B
ÖVERGÅNGSPERIODENS GRÄNSVÄRDEN FÖR UTSLÄPP
Befintliga energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på över 5 megawatt ska följa utsläppsgränsvärdena i denna bilaga 1B till och med den 1 januari 2025. I 2 § i förordningen avsedda små befintliga energiproducerande enheter och befintliga energiproducerande enheter
med en bränsleeffekt på 5 megawatt ska följa utsläppsgränsvärdena enligt denna bilaga 1B till
och med den 1 januari 2030. Efter det (från och med 1.1.2025 eller 1.1.2030) ska samtliga befintliga enheter övergå till att följa utsläppsgränsvärdena enligt bilaga 1A. Gränsvärdena enligt
bilaga 1B ska emellertid fortfarande följas till de delar som anges i bilaga 1A.
Gränsvärdena för utsläpp har definierats vid en temperatur av 273,15 K och ett tryck av 101,3
kPa för torr rökgas, vars syrehalt är sex procent för fasta bränslen, tre procent för andra bränslen än flytande eller gasformiga bränslen som används i motorer och gasturbiner och 15 procent för motorer och gasturbiner.
Vid tillämpningen av utsläppsgränsvärdena i denna bilaga ska regeln om sammanräkning av
bränsleeffekten för nya energiproducerande enheter enligt 106 c § i miljöskyddslagen inte beaktas.
Tabell 1. Utsläppsgränsvärden för befintliga energiproducerande enheter (pannor) som var i
drift den 1 juni 2010 eller vars miljötillståndsansökan kungjordes före detta datum. Utsläppsgränsvärdena inom parentes gäller reserv- och toppbelastningsenheter.1
Pannans bränsleeffekt (P)

Partiklar mg/m3n

Flytande bränslen2
30:
15 < P < 50 MW
Gasformiga bränslen
30:
15 < P < 50 MW
Trä och andra fasta biobränslen4, 5
30:
30:
10 < P < 50 MW
Torv
30:
30:
10 < P < 50 MW
Kol
30:

O2 ௗ
140 (200)3
50 (140)3

O2 ௗ
300 (375)
150 (250)
50 (125)
O2 ௗ
300 (375)
150 (250)
50 (125)
O2 ௗ
50 (140)

1

NOx (beräknat som NO2)
mg/m3n
O2 ௗ
900
600
O2 ௗ
400
300
O2 ௗ
450 (500)
450 (500)
450 (500)
O2 ௗ
600 (625)
600 (625)
600 (625)
O2 ௗ
420 (550)

SO2 mg/m3n
O2 ௗ
350 (850)3
350 (850)3

O2 ௗ
200
200
200
O2 ௗ
500
500
500
O2 ௗ
1 100

Med reserv- och toppbelastningsenhet avses en energiproducerande enhet vars drifttid är högst
1 500 timmar per år räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod.
2
Dessa utsläppsgränsvärden tillämpas på andra bränslen än lätt och tung brännolja från och med den 1
januari 2020.
3
Utsläppsgränsvärdet gäller inte lätt brännolja.
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4

Rörflen, halm, pelletar, m.m.
Gränsvärdet för partikelutsläpp från en energiproducerande enhet med en bränsleeffekt på högst 10 megawatt, vars huvudsakliga bränsle är trä eller andra fasta biobränslen, är 250 mg/m3n till utgången av
2024, om det inte är möjligt att med enhetens befintliga utrustning för rening av rökgaser underskrida de
utsläppsgränsvärden som anges i denna tabell och om verksamhetsutövaren i enlighet med 19 § i statsrådets förordning 750/2013, som upphävs genom denna förordning, senast den 31 juli 2017 har underrättat
den behöriga myndigheten om att 5 § 6 mom. i den förordningen tillämpas.
5

Tabell 2. Utsläppsgränsvärden för andra än i tabell 1 avsedda befintliga energiproducerande
enheter (pannor)
Pannans bränsleeffekt (P)

Partiklar mg/m3n

Flytande bränslen1
30:
15 < P < 50 MW
Gasformiga bränslen
30:
15 < P < 50 MW
Trä och andra fasta biobränslen3
3 0:
30:
10 < P < 50 MW
Torv
30:
30:
10 < P < 50 MW
Kol
30:
10 < P < 50 MW

O2 ௗ
502
502

O2 ௗ
200
50
40
O2 ௗ
200
50
40
O2 ௗ
50
40

1

NOx (beräknat som NO2)
mg/m3n
O2 ௗ
800
500
O2 ௗ
340
200
O2 ௗ
375
375
375
O2 ௗ
500
500
500
O2 ௗ
270
270

SO2 mg/m3n
O2 ௗ
3502
3502

200
200
200
O2 ௗ
500
500
500
O2 ௗ
850
850

Dessa utsläppsgränsvärden tillämpas på andra bränslen än lätt och tung brännolja från och med den 1
januari 2020.
2
Utsläppsgränsvärdet gäller inte lätt brännolja.
3
Rörflen, halm, pelletar, m.m.
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Tabell 3. Utsläppsgränsvärden för befintliga energiproducerande enheter (diesel- och gasmotorer och gasturbiner) som var i drift den 1 juni 2010 eller vars miljötillståndsansökan kungjordes före detta datum. Utsläppsgränsvärdena inom parentes gäller reserv- och toppbelastningsenheter.1, 2

Oljedieselmotor (GI)
Gasdieselmotor (GD), gas
Motor med gnisttändning (SG)
Tvåbränslemotor (DF), gas
Tvåbränslemotor (DF), olja
Gasturbin

NOx (beräknat som NO2)
mg/m3n
O2 ௗ
1 850
1 850
190 (250)
380
2 300
150 (250)

SO2 mg/m3n

Partiklar mg/m3n

O2 ௗ
120 (300)3

O2 ௗ
30 (50)3

3003

703

1

Med reserv- och toppbelastningsenhet avses en energiproducerande enhet vars drifttid är högst
1 500 timmar per år räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod.
2
Utsläppsgränsvärdena i tabellen tillämpas inte på reservkraftenheter (diesel- och gasmotorer och
gasturbiner) vars drifttid är högst 500 timmar per år räknat som ett glidande medelvärde under en
femårsperiod.
3
Utsläppsgränsvärdet gäller inte lätt brännolja.

Tabell 4. Utsläppsgränsvärden för andra än i tabell 3 avsedda befintliga energiproducerande
enheter (diesel- och gasmotorer och gasturbiner). Utsläppsgränsvärdena inom parentes gäller
reserv- och toppbelastningsenheter.1,2

Oljedieselmotor (GI)
Gasdieselmotor (GD), gas
Motor med gnisttändning
(SG)
Tvåbränslemotor (DF), gas
Tvåbränslemotor (DF),
olja 4
Gasturbin

NOx (beräknat som
NO2) mg/m3n
0:
O2 ௗ
1 600
1 600

NOx (beräknat som
NO2) mg/m3n
> 20 MW
O2 ௗ
750 (1 600)
750 (1 600)

190

95 (190)

380

190 (380)

2 000

750 (2 000)

115

50

SO2 mg/m3n

Partiklar
mg/m3n

O2 ௗ
120 (300)3

O2 ௗ
30 (50)3

3003

203

1
Med reserv- och toppbelastningsenhet avses en energiproducerande enhet vars drifttid är högst
1 500 timmar per år räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod.
2
Utsläppsgränsvärdena i tabellen tillämpas inte på reservkraftenheter (diesel- och gasmotorer och
gasturbiner) vars drifttid är högst 500 timmar per år räknat som ett glidande medelvärde under en
femårsperiod.
3
Utsläppsgränsvärdet gäller inte lätt brännolja.
4
Utsläppsgränsvärdena för tvåbränslemotorer (DF, olja) som har registrerats eller beviljats miljötillstånd
den 1 juni 2010 eller därefter, men före den 1 november 2013, motsvarar de utsläppsgränsvärden för befintliga diesel- och gasmotorer och gasturbiner som anges i tabell 3 i bilaga 1B.
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Tabell 5. Utsläppsgränsvärden för sådana befintliga reservkraftenheter (diesel- och gasmotorer och gasturbiner) vars drifttid är högst 500 timmar per år räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod.1

Oljedieselmotor (GI)
Gasdieselmotor (GD), gas
Motor med gnisttändning (SG)
Tvåbränslemotor (DF), gas
Tvåbränslemotor (DF), olja
Gasturbin

NOx (beräknat som NO2)
mg/m3n
O2 ௗ
2 000
1 900
200
400
2 300
150

1

SO2 mg/m3n

Partiklar mg/m3n

O2 ௗ
3002

O2 ௗ
702

3002

702

Utsläppsgränsvärdena tillämpas inte på enheter som var i drift den 1 juni 2010 eller vars miljötillståndsansökan kungjordes före detta datum.
2
Utsläppsgränsvärdet gäller inte lätt brännolja.
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Bilaga 2
SKORSTENSHÖJD
Regeln om sammanräkning av bränsleeffekten för nya energiproducerande enheter ska med
stöd av 106 c § 2 mom. i miljöskyddslagen inte beaktas vid tillämpningen av tabellen enligt
denna bilaga.
Tabell: Minimihöjd på skorsten
Bränsle
Gasformiga bränslen, motorbrännolja, lätt brännolja och
bioolja samt träpelletar
Tung brännolja, svavelhalt högst
0,50 %
Tung brännolja, svavelhalt högst
1,00 %
Fasta bränslen med undantag för
träpelletar

Den energiproducerande enhetens bränsleeffekt (P)
30:
30:
20 < P < 50 MW
30:
30:
20 < P < 50 MW
30:
30:
20 < P < 50 MW
30:
30:
20 < P < 50 MW
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Skorstenens höjd från markytan, meter
10
20
30
20
30
40
30
50
60
20
30
40
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Bilaga 3
KONTROLL, BOKFÖRING OCH RAPPORTERING I FRÅGA OM ENERGIPRODUCERANDE ANLÄGGNINGAR OCH ENERGIPRODUCERANDEN ENHETER SOM
HÖR TILL DEM
Följande energiproducerande enheter ska övervaka sin verksamhet i enlighet med punkt 1 i
denna bilaga och i tillämpliga delar i enlighet med punkt 2—4 i denna bilaga samt bokföra och
rapportera verksamheten i enlighet med punkt 5 i denna bilaga:
— nya energiproducerande enheter vars drifttid är högst 500 drifttimmar per år räknat som ett
glidande medelvärde under en treårsperiod,
— befintliga energiproducerande enheter vars drifttid är högst 500 drifttimmar per år räknat
som ett glidande medelvärde under en femårsperiod,
— flyttbara energiproducerande enheter som används för kortvarig produktion av reservenergi.
Övriga energiproducerande enheter ska iaktta denna bilaga i sin helhet.
1. KONTROLL AV RÖKGASUTSLÄPP
Vid de energiproducerande enheter som i enlighet med 5 § 1, 2 eller 3 mom. följer de utsläppsgränsvärden som anges i bilaga 1A (nya enheter genast och befintliga enheter från och
med den 1 januari 2025 eller den 1 januari 2030) ska de periodiska mätningarna av rökgasutsläpp utföras med de intervall som anges i 1.1. Vid de be-fintliga energiproducerande enheter
som i enlighet med 5 § 2 eller 3 mom. följer de utsläppsgränsvärden som anges i bilaga 1B ska
de periodiska mätningarna av rökgasutsläpp utföras med de intervall som anges i 1.2. Dessutom ska bestämmelserna i 1.3 följas vid alla energiproducerande enheters kontroll av rökgasutsläpp.
1.1 Periodiska mätningar vid energiproducerande enheter som följer de utsläppsgränsvärden som anges i bilaga 1A
Bestämmelserna i denna punkt gäller nya energiproducerande enheter från och med den 20 december 2018, befintliga enheter med en bränsleeffekt på över 5 megawatt från och med den 1
januari 2025 samt befintliga enheter med en bränsleeffekt på minst 1 men högst 5 megawatt
från och med den 1 januari 2030.
De första mätningarna av utsläpp vid den energiproducerande enheten ska utföras inom fyra
månader från registreringen av enheten, eller datumet för idrifttagandet, beroende på vilket datum som är det senaste. Efter det ska mätningar utföras med jämna mellanrum i enlighet med
WDEHOOௗRFKRFNVnLVDPEDQGPHGlQGULQJDUDYEHW\GHOVHPHGWDQNHSnXWVOlSS
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Tabell 1. Periodiska mätningar av rökgasutsläpp från energiproducerande enheter
Utsläpp som ska mätas
partiklar, kväveoxider,
svaveldioxid och kolmonoxid 1,2

Bränsleeffekt3 30:
Minst en gång per tre år med följande
undantag:

Bränsleeffekt3 P > 20 MW
Minst en gång per år med följande
undantag:

Vid en enhet där drifttimmarna har
begränsats till högst 500 per år i enlighet med de avvikelser från utsläppsgränsvärden som anges i bilaga 1A ska mätningar utföras med
intervall på minst 1 500 drifttimmar
men dock minst fem år.

Vid en enhet där drifttimmarna har
begränsats till högst 500 per år i enlighet med de avvikelser från utsläppsgränsvärden som anges i bilaga 1A ska mätningar utföras med
intervall på minst 500 drifttimmar
men dock minst fem år.

Vid en enhet där drifttimmarna har
begränsats till högst 1 000 per år i enlighet med den avvikelse från utsläppsgränsvärden som anges i bilaga
1A ska mätningar utföras med intervall på minst 3 000 drifttimmar men
dock minst fem år.

Vid en enhet där drifttimmarna har
begränsats till högst 1 000 per år i
enlighet med den avvikelse från utsläppsgränsvärden som anges i bilaga 1A ska mätningar utföras med
intervall på minst
1 000 drifttimmar men dock minst
fem år.

1

Mätningar av partiklar, kväveoxider och svaveldioxid ska endast utföras om ett utsläppsgränsvärde har
fastställts för dem.
2
Om kolmonoxid kontinuerligt mäts vid den energiproducerande enheten, behöver periodiska kolmonoxidmätningar inte utföras.
3
Om rökgaserna från två eller flera nya energiproducerande enheter leds eller enligt den behöriga myndighetens bedömning kunde ledas till en gemensam skorsten (på det sätt som avses i 106 c § i miljöskyddslagen), fastställs intervallet för de periodiska mätningarna vid respektive enhet utifrån enheternas
sammanlagda bränsleeffekt.

Som ett alternativ till rökgasmätningar kan svaveldioxidutsläpp också fastställas genom andra
metoder som verifierats och godkänts av den kommunala miljövårdsmyndigheten eller, om
verksamheten är tillståndspliktig och den statliga miljötillståndsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet, den statliga tillsynsmyndigheten.
Till övriga delar ska vid kontrollen av rökgasutsläpp bestämmelserna i 1.3 följas.
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1.2 Periodiska mätningar vid energiproducerande enheter som följer de utsläppsgränsvärden som anges i bilaga 1B
Bestämmelserna i denna punkt gäller befintliga energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på över 5 megawatt till och med den 1 januari 2025 samt befintliga enheter med en bränsleeffekt på minst 1 men högst 5 megawatt till och med den 1 januari 2030. Efter det (från och
med 1.1.2025 eller 1.1.2030) ska de berörda enheterna följa bestämmelserna i 1.1.
Utsläppsmätningar (utsläpp som ska mätas anges i tabell 2) vid energiproducerande enheter
med en bränsleeffekt på minst 1 och högst 5 megawatt samt vid alla reservkraftenheter vars
drifttid är högst 500 timmar per år räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod
ska utföras en gång när verksamheten inleds eller i samband med en väsentlig ändring. Mätningarna kan utföras i samband med garantimätningar vid enheten.
De första utsläppsmätningarna (utsläpp som ska mätas anges i tabell 2) vid energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på över 5 megawatt ska utföras senast inom tolv månader
från det att verksamheten inleddes. Mätningarna kan utföras i samband med garantimätningar
vid enheten. Efter det ska mätningar utföras med jämna mellanrum minst i enlighet med tabell
ௗRFKRFNVnLVDPEDQGPHGlQGULQJDU av betydelse med tanke på utsläpp.
Tabell 2. Mätningar av rökgasutsläpp från energiproducerande enheter med en bränsleeffekt
på över 5 megawatt 1,2
Utsläpp som ska mätas
partiklar
kväveoxider

gas och lättolja
en gång på fem år

tungolja
en gång på tre år
en gång på tre år

fasta bränslen
en gång på tre år
en gång på tre år

1

Vid enheter vars drifttid är högst 1 500 timmar per år räknat som ett glidande medelvärde under en
femårsperiod ska utsläppsmätningar utföras med högst 7 000 drifttimmars mellanrum men dock minst
vart sjunde år.
2
Tabellen tillämpas inte på reservkraftenheter vars drifttid är högst 500 timmar per år räknat som ett
glidande medelvärde under en femårsperiod.

Som ett alternativ till rökgasmätningar kan svaveldioxidutsläpp också fastställas genom andra
metoder som verifierats och godkänts av den kommunala miljövårdsmyndigheten eller, om
verksamheten är tillståndspliktig och den statliga miljötillståndsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet, den statliga tillsynsmyndigheten.
Till övriga delar ska vid kontrollen av rökgasutsläpp bestämmelserna i 1.3 följas.
1.3 Bestämmelser som ska följas vid alla energiproducerande enheter vid kontrollen av
rökgasutsläpp
Principerna för genomförandet av de periodiska mätningarna av rökgasutsläpp ska beskrivas i
den kontrollplan som avses i 17 § i förordningen. Uppgifter om utsläppsmätningar som ska utföras och om utföraren av mätningarna ska minst en månad innan mätningarna utförs lämnas
in till den kommunala miljövårdsmyndigheten eller den statliga tillsynsmyndigheten för kännedom, om anläggningen är tillståndspliktig och den statliga miljötillståndsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet. Den behöriga tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få mätningsplanen för att kunna kontrollera den innan mätningarna utförs.
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Provtagning och analys av förorenande ämnen, mätningar av driftsparametrar samt eventuellt
kalkylmässigt fastställande av svaveldioxidutsläpp ska grundas på sådana metoder enligt ENstandarder eller andra motsvarande metoder som möjliggör tillförlitliga, representativa och
jämförbara resultat. Vid manuell partikelmätning ska det tas minst tre kortvariga rökgasprover; för att gränsvärdet ska nås måste medelvärdet av mätresultaten underskrida gränsvärdet.
När det gäller energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på över 5 megawatt ska mätpersonalen vara ackrediterad för de utsläppsmätningsmetoder som används. En mätplan där
mätpersonalens kompetens framgår ska på begäran lämnas in till den behöriga tillsynsmyndigheten.
Under en periodisk mätning ska den energiproducerande enheten vara i drift under stabila förhållanden och med en representativ jämn last och under en period som motsvarar normala
driftsförhållanden. Vid flerbränsleenheter ska mätningen av utsläpp ske under förbränning av
ett bränsle eller en bränslemix som sannolikt kommer att leda till den högsta nivån av utsläpp.
Start- och stopperioder ska då undantas. Den energiproducerande enheten behöver inte startas
enbart för mätningar.
Om svaveldioxidutsläppet fastställs kalkylmässigt och kalkinmatning, rökgasskrubber eller
någon annan motsvarande metod som minskar svavelutsläpp utnyttjas, ska svaveldioxid mätas
genom en engångsmätning på de bränslen som normalt används i pannan. Mätningarna ska
upprepas, om mätresultatet överskrider det fastställda utsläppsgränsvärdet.
Det ska utarbetas en mätningsrapport om de periodiska mätningarna av rökgasutsläppen, och
mätresultaten ska läggas fram i den så att den behöriga tillsynsmyndigheten kan säkerställa att
utsläppsgränsvärdena iakttas. I mätningsrapporten ska det separat för varje utsläppskomponent
anges den uppmätta koncentrationen, mätosäkerheten och den uppmätta koncentration där
mätosäkerheten har beaktats. Dessutom ska den utsläppskoefficient som ska användas vid beräkningen av utsläpp per år beaktas. Den utsläppskoefficient som ska användas vid beräkningen av utsläppen per år fastställs på basis av den faktiska uppmätta koncentrationen utan att
mätosäkerheten beaktas.
Om anläggningen har sådana mätinstrument för rökgasutsläpp (partiklar, kväveoxider, svaveldioxider) som är i kontinuerlig användning, ska mätarna genomgå service och kalibreras minst
en gång per år och vid behov även oftare.
Utsläppen på årsbasis bestäms utifrån den bränslemängd som används per år vid den energiproducerande enheten, uppgifterna om bränslets kvalitet och utsläppskoefficienterna. Utsläppskoefficienterna bestäms med hjälp av de senaste, tillförlitliga utsläppsmätningarna.
2. DRIFTSKONTROLL
Driften vid en energiproducerande enhet ska i fråga om sådana parametrar som är väsentliga
för verksamheten följas i enlighet med tabell 3. Det ska föras bok över uppföljningen.
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Tabell 3. Storheter som följs vid den energiproducerande enhetens driftskontroll, utifrån det
bränsle som används

Uppföljning av bränslets kvalitet och mängd1
ursprung
konsumtion
fuktighet
värmevärde
svavelhalt
askhalt
viskositet
tungmetaller2
Uppföljning av förbränningsförhållandena
syre6,7
rökgasens temperatur6
kolmonoxid8
Uppföljning av anordningarnas funktionsduglighet och service
pannor
avskiljare (skrubbrar,
cykloner, elektrofilter,
oljeavskiljare osv.)
brännare
mätinstrument

Fast biomassa
(trä, rörflen, halm,
pelletar, m.m.)

Torv

Övriga
fasta
bränslen

Flytande
bränslen

Gasformiga
bränslen

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x3

x4

x4

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

1

x
x5

Vid energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på högst 5 megawatt är det obligatoriskt att följa
ursprung och konsumtion av bränsle, övriga parametrar för bränslets kvalitet tillämpas vid behov.
2
Vid behov
3
För trä mäts Cr, Pb, Zn, Cd, As
4
För torv och stenkol mäts As, Cd, Co, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg
5
För tung brännolja mäts Ni, V
6
Ska kontinuerligt mätas vid nya energiproducerande enheter samt vid enheter med en bränsleeffekt på
över 5 megawatt vars drifttid är över 1 500 timmar per år räknat som ett glidande medelvärde under en
femårsperiod. Som ett alternativ till syremätning vid uppföljning av huruvida det finns tillräckligt med
förbränningsluft för en förbränningsmotor kan laddlufttrycket mätas.
7
I pannor på högst 5 megawatt som är avsedda för fast bränsle ska rökgasen ha en restsyrehalt på minst
fem procent.
8
Ska mätas kontinuerligt i pannor på över 5 megawatt som är avsedda för fast bränsle.
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Dessutom ska nivåerna av partikelutsläpp (opacitet) mätas kontinuerligt i nya pannor på över
5 megawatt som använder fast bränsle och tung brännolja, om inte rökgasskrubber används i
pannan.
Uppföljning av bränslekvaliteten
Verksamhetsutövaren ska ha tillräckliga utredningar om bränslets kvalitet med tanke på en
fungerande förbränningsprocess samt möjligheten att hantera och beräkna utsläppen. Bränslets
kvalitet kan följas på basis av uppgifter som fås av bränsleleverantörerna eller genom egen
kvalitetskontroll.
Uppföljning av förbränningsförhållandena
Verksamhetsutövaren ska i enlighet med tabell 3 följa förbränningsförhållandena för att försäkra sig om jämn förbränning och därigenom små utsläpp. Det är viktigt att förbränningsförhållandena kontrolleras, eftersom utsläppen inte följs kontinuerligt. Kvaliteten på de kontinuerliga mätningar (syre, temperatur, kolmonoxid, motorns laddlufttryck om det ersätter syremätning, opacitet) som används för att följa förbränningen ska säkras och mätinstrumenten
ska kalibreras regelbundet, minst en gång per år. Sambandet mellan kolmonoxid- och syrehalt
och utsläpp kan fastställas med hjälp av information från tillverkaren av pannan.
Uppföljning av anordningarnas funktionsduglighet samt underhåll
Det ska regelbundet följas att anordningarna fungerar, och servicearbeten ska utföras planenligt och med bestämda intervaller. På så sätt säkerställs anordningarnas funktion och att utsläppen hålls inom de gränser som anges i förordningen. I rökgasrenare ska mängden avskilt
stoft följas. I cykloner och multicykloner ska dessutom tryckdifferens och täthet följas, i
elektrofilter ström- och spänningsvärden, i spärrfilter tryckdifferens och i rökgasskrubbrar
tryckdifferens och det utgående kondensvattnets flödesmängd. Dessa värden ska hållas inom
det variationsintervall som leverantören av anordningen fastställt för att anordningarnas rengöringseffektivitet ska garanteras. Uppföljningsfrekvensen ska anges i kontrollplanen.
Serviceåtgärderna ska omfatta pannor, brännare, rökgasrenare och andra avskiljare, skorstenar, bränslecisterner och mätinstrument liksom även sotning och tvätt. Ett serviceprogram ska
utarbetas av vilket olika åtgärder, tidsplanen för dem samt ansvariga personer framgår.
3 KONTROLL AV AVLOPPSVATTEN
Avloppsvatten som leds ut från den energiproducerande anläggningen till ett dike eller vattendrag ska efter sådan behandling som föreskrivs i 9 § följas i enlighet med tabell 4 innan vattnet leds bort. När avloppsvatten leds till ett spillvattenavlopp ska uppföljningen av avloppsvattnets kvalitet och mängd ske enligt de krav på uppföljning som avloppsverket ställt upp i
avtalet om avloppsvatten.
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Tabell 4. Uppföljningsfrekvens för avloppsvatten (kondensvatten som bildas vid kondensering av rökgaser, regenererat vatten som uppstår vid framställning av processvatten samt sotningsvatten och vatten från betning) som leds till ett dike eller vattendrag
Uppföljningsparametrar
(flödes)mängd

Kondensvatten

Regenererat vatten1

kontinuerligt

temperatur

kontinuerligt

pH

kontinuerligt

sulfathalt

två gånger per år2

fosforhalt totalt

två gånger per år2

kvävehalt totalt

två gånger per år2

biologisk syreförbrukning (BOD7)
koncentrationen fasta
partiklar
tungmetaller3

två gånger per år2

i samband med regenerering
i samband med regenerering
i samband med regenerering
två gånger per år i samband med regenerering
två gånger per år i samband med regenerering
två gånger per år i samband med regenerering
två gånger per år i samband med regenerering
två gånger per år i samband med regenerering

två gånger per år2
en gång per år

Sotningsvatten/vatten
efter betning
i samband med sotning/betning
i samband med sotning/betning
i samband med sotning/betning
i samband med sotning/betning
i samband med sotning/betning
i samband med sotning/betning
i samband med sotning/betning
i samband med sotning/betning
i samband med sotning/betning

1
Det år då en energiproducerande anläggnings verksamhet inleds eller i samband med registrering av
verksamheten eller översyn av tillståndsvillkoren tas två prov från det regenererade vattnet för mätning
av temperatur, pH, koncentration av sulfat, total fosfor och totalt kväve, biologisk syreförbrukning samt
koncentration av fasta partiklar. Utifrån rapporten beslutar den kommunala miljövårdsmyndigheten eller,
om verksamheten är tillståndspliktig och den statliga miljötillståndsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet, den statliga tillsynsmyndigheten om resultaten av proverna ger anledning till förlängd kontroll högst enligt de uppföljningsfrekvenser som anges i tabell 4.
2
Vid energiproducerande enheter på högst 5 megawatt ska mätningarna av kondensvatten utföras minst
en gång per år på vintern. Vid enheter på över 5 megawatt ska de mätningar av kondensvatten som utförs
minst två gånger per år utföras på sommaren och på vintern under en period som motsvarar normala
driftsförhållanden.
3
Om det bränns tung brännolja, kol eller torv: As, Cd, Co, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg. Om det bränns trä: Cr, Pb,
Zn, Cd, As. I fråga om kondensvatten ska tungmetaller undersökas i samband med ett prov som tas på
vintern.

I kontrollplanen för en energiproducerande anläggning ska det anges utsläpps- och provtagningsplatser för olika fraktioner i avloppsvattnet och provtagningsfrekvens. Vidare ska det ges
en beskrivning av provtagningsförfarandena och av de parametrar som analyseras.

29

1065/2017

4. ÖVRIG KONTROLL
4.1 Hantering och upplagring av bränslen
I kontrollplanen ska det anges hur de verkningar som hanteringen och upplagringen av bränsle
har på miljön (t.ex. buller, damm, lukt, spridning av bränsle i miljön) följs och förebyggs.
4.2 Uppföljning av återvinningen av avfall och aska
Kontrollen och uppföljningen av den energiproducerande enhetens avfallshantering ska ordnas
LHQOLJKHWPHGௗLDYIDOOVODJHQRFKௗLVWatsrådets förordning om avfall.
Mängden av och kvaliteten på det avfall som verksamheten ger upphov till ska följas regelbundet och bokföras. Det ska föras bok över de mängder som förts till olika återvinnings- och
behandlingsplatser samt till avstjälpningsplatser. Avfallet ska klassificeras för rapporteringen
på det sätt som den kommunala miljövårdsmyndigheten eller, om verksamheten är tillståndspliktig och den statliga miljötillståndsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet, den statliga
tillsynsmyndigheten förutsätter.
Lämpligheten av flyg- och bottenaska från pannor på över 5 megawatt som är avsedda för fast
bränsle att föras till avstjälpningsplats och för återvinning ska följas. Vid återvinning av aska
ska statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad (591/2006), lagen om
gödselfabrikat samt de förordningar av jord- och skogsbruksministeriet 24/11 och 11/12 som
har utfärdats med stöd av den beaktas. Vid slutdeponering ska statsrådets förordning om avstjälpningsplatser (331/2013) beaktas. Bestämmelserna ska revideras om det i bränslets kvalitet eller vid förbränningen sker sådana förändringar som kan inverka på askans kvalitet.
4.3 Kontroll av bullernivån
Den bullernivå som orsakas av verksamheten vid en energiproducerande anläggning med en
bränsleeffekt på över 5 megawatt ska på de platser närmast anläggningen som utsätts för buller mätas en gång inom tolv månader från den tidpunkt då anläggningen inledde sin verksamhet, om inte den kommunala miljövårdsmyndigheten eller, om verksamheten är tillståndspliktig och den statliga miljötillståndsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet, den statliga
miljötillståndsmyndigheten anser att mätningarna är onödiga. Mätningarna ska utföras då anläggningen är i normal drift. Anläggningen behöver inte startas enbart för mätningar. Mätningarna ska upprepas om bullret ökar avsevärt eller om gränsvärdena för buller överskrids. Bullermätningar ska göras i enlighet med miljöministeriets anvisning 1/1995 (Mätning av omgivningsbuller). Mätningar av ljudeffektnivån och bullerberäkningsmodeller kan användas som
stöd vid bullermätningarna eller i stället för sådana. Nivån på trafikbuller och bakgrundsbuller
kan också beräknas genom spridningsmodeller.
4.4 Kontroll av marken
I samband med kemikalieolyckor ska det vid behov kartläggas hur förorenad marken är. Eventuell förorening ska kartläggas också vid anläggningar som upphör med verksamheten.
4.5 Kontroll av miljöpåverkan
Den energiproducerande anläggningen ska vid behov delta i gemensam kontroll av luftkvalitet
och bullernivå.
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5 BOKFÖRING OCH RAPPORTERING
Verksamhetsutövaren ska bevara den energiproducerande enhetens aktuella miljötillstånd, eller om enheten är registrerad, de uppgifter som anges i den senaste registeranmälan, samt bevis för registrering som utförts av den kommunala miljötillståndsmyndigheten. Dessutom ska
följande uppgifter bevaras minst sex år och på begäran visas upp utan obefogat dröjsmål för
den kommunala miljövårdsmyndigheten eller, om verksamheten är tillståndspliktig och den
statliga miljötillståndsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet, för den statliga tillsynsmyndigheten:
a) använda bränslen och deras mängder,
b) i enlighet med bilaga 1A i fråga om enheter som har förbundit sig till högst 500 eller 1 000
drifttimmar per år det faktiska antalet årliga drifttimmar,
c) mätningsrapporter om periodisk mätning av rökgasutsläpp,
d) bokföring över funktionen hos sekundär utrustning för rening av rökgaser (t.ex. cykloner,
multicykloner, elektrofilter, spärrfilter och rökgasskrubber) så att man kan påvisa kontinuerlig
effektiv användning av reningsutrustningen, samt uppgifter om alla funktionsstörningar eller
fel i den sekundära reningsutrustningen,
e) uppgifter om de fall där gränsvärdena för rökgaser inte har följts och om de åtgärder som då
vidtagits,
f) sammanfattning av resultaten av de övriga kontrollerna enligt kontrollplanen.
I fråga om avfallshanteringen ska det föras bok i enlighet med 118 och 119 § i avfallslagen
och 20—23 § i avfallsförordningen.
Verksamhetsutövaren ska årligen före utgången av februari till den kommunala miljövårdsmyndigheten eller, om verksamheten är tillståndspliktig och den statliga miljötillståndsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet, till den statliga tillsynsmyndigheten lämna uppgifter
för det föregående året i enlighet med 18 § i förordningen.
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