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Förordning
om ändring i förordningen (2004:1205) om handel
med utsläppsrätter;

Utkom från trycket
den 20 september 2011

utfärdad den 8 september 2011.
Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2004:1205) om handel med
utsläppsrätter och bilaga 2 till förordningen ska ha följande lydelse.
14 §1 Förbränningsanläggning: En anläggning i vilken förbränning sker,
oberoende av syftet med förbränningen och oavsett vilket bränsle som används, och som
1. har en installerad tillförd effekt över 20 megawatt, eller
2. har en installerad tillförd effekt under 20 megawatt och
a) är ansluten för leverans till ett fjärrvärmenät med en sammanlagd installerad tillförd effekt över 20 megawatt, och
b) är godkänd av Europeiska kommissionen enligt artikel 24 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett
system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen
och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG2, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/101/EG3.
För en förbränningsanläggning inom sådan industri som anges i 2 kap. 1 §
första stycket 2–6 lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter gäller,
om verksamhetsutövaren är densamma, att förbränningsanläggningen omfattas av industrianläggningen.
Med en förbränningsanläggning avses inte en enhet i vilken förbränning
sker och som omfattas av tillstånd enligt miljöbalken, eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av balken, att förbränna hushållsavfall eller farligt avfall. Med hushållsavfall och farligt avfall avses detsamma som i
15 kap. 2 § miljöbalken och i 3 § avfallsförordningen (2011:927).
Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2011.
På regeringens vägnar
ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)
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Bilaga 24

SFS 2011:1000

Denna bilaga innehåller beskrivningar av verksamheter med utsläpp av
växthusgaser. Följande anvisningar gäller för bedömningen av om en verksamhet omfattas av en beskrivning.
Anvisning 4 – Tillståndets omfattning när tröskelvärdet har överskridits:
Om en anläggning överskrider tröskelvärdet för kapacitet i någon av verksamhetsbeskrivningarna i punkterna 1–27 ska alla enheter som förbränner
bränsle förutom enheter för förbränning av farligt avfall eller hushållsavfall
ingå i tillståndet för utsläpp av växthusgaser.

Verksamhetsbeskrivningar
1. Utsläpp av koldioxid från en förbränningsanläggning som
1. har en sammanlagd installerad tillförd effekt över 20 megawatt, eller
2. har en installerad tillförd effekt under 20 megawatt och är
a) ansluten för leverans till ett fjärrvärmenät med en sammanlagd installerad tillförd effekt över 20 megawatt, och
b) godkänd av Europeiska kommissionen enligt artikel 24 i handelsdirektivet.
Trots det som anges i anvisning 4 omfattas en förbränningsanläggning för
förbränning av farligt avfall och hushållsavfall endast om anläggningen är en
samförbränningsanläggning enligt den betydelse som termen samförbränningsanläggning har i förordningen (2002:1060) om avfallsförbränning. Med
hushållsavfall och farligt avfall avses detsamma som i 15 kap. 2 § miljöbalken och i avfallsförordningen (2011:927).
2. Utsläpp av koldioxid från ett mineraloljeraffinaderi.
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