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Remissvar: Vissa ändringar för stora 
förbränningsanläggningar, avfallsförbränning och 
användning av organiska lösningsmedel för ett bättre 
genomförande av industriutsläppsdirektivet 

Energiföretagen Sverige ger röst åt omkring 400 företag som producerar, 
distribuerar, säljer och lagrar energi. Energibranschen investerar omkring 30–35 
miljarder kronor årligen. Med rätt förutsättningar kan vi fortsätta trygga 
energileveranserna till hushåll, företag och samhälle – varje sekund, året om –
samtidigt som vi driver på den förändring som möjliggör framtidens energisystem. 
Vårt mål är att; utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan 
med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta för alla.  

Energiföretagen Sverige tackar för möjligheten att få lämna synpunkter. 

Energiföretagen Sverige har inga invändningar mot ändringarna i de nämnda 
förordningarna. Emellertid yrkar vi på vi att ändringar i förordningen om stora 
förbränningsanläggningar även ska innehålla möjlighet till dispens från mätning av 
stoft. Förordningen om stora förbränningsanläggningar ger möjlighet till dispens 
från mätning av NOX och SO2 om pannan inte har varit i drift under det aktuella 
året men denna dispensmöjlighet finns inte för stoft.  

Enligt § 24 måste anläggningar som inte har kontinuerlig mätning göra en mätning 
varje år. En del myndigheter tolkar det att mätning bör ske oavsett om pannan, 
under det aktuella året, sätts i drift eller inte. 

Enligt § 25 kan man få dispens från detta mätkrav vad gäller NOX och SO2 men i 
den nuvarande förordningen gäller dispensen inte stoft. Det finns många 
reservpannor i Sverige som har 100 % av sin drifttid enbart för att mäta och 
avrapportera till myndigheterna. Detta är inte förenligt med lagstiftarens 
ambitioner och mål att minska utsläpp av luftföroreningar då varje omotiverad 
start och stopp av pannor leder till onödiga utsläpp av luftföroreningar. Därtill 
skulle dispensens utökning till stoft vara en välkommen regelförenklingsåtgärd. 
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