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Sammanfattning
Denna rapport redovisar examensarbete utfört av John Filipson under Hösten 2003.
Examensarbetet består av att utföra en produkt som följer tolkning av det så kallade
förbränningsdirektivet, vilket skall tillämpas efter den 28 December 2005 vid landets
samtliga samförbränningsanläggningar. Förbränningsdirektivet fastslår
utsläppsgränsvärden för att värna hälsa och miljö. Produkten skall dessutom redovisa
det som efterfrågas enligt förbränningsdirektivet.  Produkten är en tillämpning utförd i
iHistorian och Microsoft Excel.

I iHistorian beräknas 10-minuters, 30-minuters och Dygns medelvärden av respektive
utsläppsämne. Kontroll sker även av eventuellt överskridande av maximal tillåten tid, 4
timmar kontinuerligt samt 60 timmar totalt under året med utsläppsmedelvärde
överstigande gränsvärde.

I Excel skapas en tillämpning som importerar den data som skapats i ovan nämnda
beräkningar. Data används sedan till att skapa miljörapporter vilka är avsedda att sändas
till Naturvårdsverket.
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Information system handling waste disposal according
to Naturvårdsverkets förbränningsdirektiv 2002:28

John Filipson

Summary
This report deals with a project carried out by John Filipson during the autumn of 2003.
The task is to make a product according to the interpretation of the regulations, also
called “Förbränningsdirektivet”, which is to be applied at the power plants in Sweden
after the 28th of December 2005. The purpose of regulations is to protect health and
environment. The product shall give the information requested in the regulations. The
product is implemented in iHistorian and Microsoft Excel.

In iHistorian 10-minute, 30- minute and Day averages are calculated. The product also
checks that the allowed maximum time of exceeding values is not exceeded.

A function is developed in Excel that imports the data from the calculations mentioned
above. The data is the used to create the environmental reports that are sent to
Naturvårdsverket.
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Förord
Denna rapport är en del av examensarbete utfört under hösten 2003 vid Högskolan i
Trollhättan / Uddevalla. Rapporten beskriver problem och lösning övergripande och ej i
detalj, då produkten och dess marknad är konkurrensutsatt och det kan innebära nackdel
för Novotek AB att röja alltför mycket om produktens uppbyggnad och funktion.
Författaren önskar framföra ett stort tack till Ulf Yngvesson , Novotek Sverige AB för
sitt arbete som handledare under arbetets utförande, Karl Oxblad Novotek Sverige AB
som föreslog examensarbetets uppgift samt förmedlade kontakt till handledare.
Karlskoga Kraftvärmeverk som bistod med tillämpningsfall, samt Anna-Karin
Christiansson, Högskolan i Trollhättan / Uddevalla för sitt arbete som examinator och
för hennes hjälp vid framtagande av projektbeskrivning och rapport utlåtande.
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Nomenklatur
SQL – Structured Query Langue, verktyg för att utföra frågor mot databas.

IFix – HMI/SCADA mjukvara, tillverkare GE Fanuc / Intellution.

SCADA- Supervisory Control And Data Acquisition. Agerar överordnat gränssnitt
mellan operator och process.

VB – Visual Basic, programmeringsspråk.

Collector- Kan vara av simulation eller calculation typ. En datainsamlare, egentligen ett
litet program som administratorn arbetar gentemot.

Calculation Tag - utför beräkning eller annan funktion programmerad i VB.

Simulation Tag - tilldelas slumpmässigt värde.

ND- Normaldrift, drift då tidsmedelvärden ej överstiger gränsvärden

OND- Onormaldrift, drift då tidsmedelvärden överstiger gränsvärden

NFS- Naturvårdsverkets författningssamling.

CSV- Comma Separated Value, format på datafil vilken kan importeras till iHistorian.

XML- Format på datafil vilken kan importeras till iHistorian

CO - Koloxid

TOC - Totalt Organiskt Kol

SO2 – Svaveldioxid

HCl – Väteklorid

NOx- Kväveoxider

Nm3- Normal kubikmeter, temperaturen 273 K och trycket 101,3 kPa
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1 Inledning
Naturvårdsverket har ett flertal direktiv som syftar till att kontrollera miljöpåverkan som
kan härledas till energiverk. Energiverken är skyldiga att rapportera sina utsläppsvärden,
men även att kunna presentera kvaliteten på dessa.

Examensarbetets uppgift är att med hjälp av Novoteks produkter för informationssystem
(IHistorian, IFix ) utföra en tillämpning för att kunna presentera den data som
Naturvårdsverket kräver i NFS 2002:28[3]. Utformande av tillämpning sker i samverken
med Karlskoga Kraftvärmeverk som bistår med ett praktiskt tillämpningsfall för denna
lösning.

1.1 Bakgrund
I egenskap av EU-medlem följer Sverige EU-direktivet ”2000/76/EG om förbränning av
avfall”[1]. Från 2003 är direktivet infört i svensk lag genom ”Förordningen 2002:1060
om avfallsförbränning”[2]. Förordningen är kompletterad med en föreskrift från
Naturvårdsverket, NFS 2002:28[3], vilken bifogas som Bilaga A. De två benämns
hädanefter tillsammans som ”Förbränningsdirektivet”. För  relaterad verksamhet i
Sverige  gäller i första hand ovan nämnda förordning och föreskrift samt miljöbalken.
Om hårdare krav ställs i villkor för enskild anläggning än förordning eller föreskrift
gäller dessa hårdare krav.

Syftet med direktivet är att förhindra eller så långt som möjligt begränsa den negativa
påverkan avfallsförbränning kan ha för människans hälsa och för miljön. Det skall
uppnås genom stränga driftsvillkor och tekniska krav samt utsläppsgränsvärden lika för
alla anläggningar inom EU-länderna.

Direktivet trädde i kraft den 28 december 2002. För befintliga anläggningar tillåts en
omställelsetid, bestämmelserna skall då tillämpas från 28 december 2005.

1.2 Syfte och mål
Examensarbetes mål är att ta fram en lösning med Novoteks produkt iHistorian, för att
kunna presentera den data som Naturvårdsverket kräver i NFS 2002:28. Lösningen skall
ha en funktion för att omvandla råsignalerna i iHistorian till 10-, 30-minuters och dygns
medelvärden. Lösningen skall sedan bland annat presentera dessa värden i en Excel-
rapport.

Lösningen/produkten skall sedan användas för att med hjälp av historik på rådata från
givare kontrollera om man idag uppfyller Förbränningsdirektivets krav. Om man inte
uppfyller kraven har man tid att modifiera anläggningen innan de träder i kraft 28
december 2005.
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1.3 Avgränsningar
Lösningen begränsas till en panna, avfallspanna A 01, vilken har avfall från hushåll och
industri som bränsle.

2 Förutsättningar

2.1 Produktfunktioner
Medelvärden skall bildas och jämföras med stipulerade gränsvärden. Kontroll skall
göras så att man inte överskrider tillåtna tider av överskridande. Normaldrift - ND
definieras som då tidsmedelvärde understiger eller är lika med stipulerat respektive
gränsvärde. Mätvärden överskridande stipulerade gränsvärden definieras som Onormal
drift - OND.

Villkor för mätning av utsläppsvärden är att panna befinner sig i drift, vilket definieras
som då rökgas direkt ovan härd överstiger 850○C i minst två sekunder. Grundläggande
gäller att mätvärden skall bestämmas i mg/Nm3 torr gas vid 11% O2.

I stycken nedan beskrivs kortfattat vad produkten skall utföra.

2.1.1 Medelvärdesbildning och tidskontroll

Produkten skall följa Förbränningsdirektivets krav för hur medelvärden skall bildas och
deras gränser för att vara av godkänd kvalité. Produkten skall bilda 30- minuters och 1
dygns medelvärden för följande ämnen: Stoft, TOC, HCl, SO2, NOx och för CO
dessutom 10- minuters medelvärden.

Maximal tid av sammanhängande överskridande av gränsvärde får oberoende av ämne
ske maximalt 4 timmar, sedan måste nedeldning ske. Nedeldning måste även ske om
stoftutsläpp överstiger 150 mg/Nm3 torr gas vid 11% O2 uttryckt som
halvtimmesmedelvärde. Överskridande av gränsvärde får ske maximalt 60 timmar per
år.

2.1.2 Miljörapport

Rapporten skapas i Excel. Med hjälp av en ”Add-in” som läggs till i Excel kan man
hämta in data från IHistorians tags. IHistorian Add-in kan installeras efter att man köper
en CAL-licens. Rapporten har innehåll enligt Naturvårdsverkets krav. Enligt NFS
2002:28 skapas endast dygnsrapporter men de skall även innehålla årsvärden givna av
dygnsrapportens datum. CO och övriga ämnen har skilda krav angående
rapportinnehåll.
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2.1.2.1 Innehållskrav för dygnsrapport CO

I rapporten skall följande framgå:

� Antal halvtimmar då det validerade mätvärdet av CO överstigit 100 mg/Nm3 torr
gas vid 11% O2.

� Andelen (%) av validerade 10-min mätvärden av CO som varit lägre än 150
mg/Nm3 torr gas vid 11% O2.

� Antalet förkastade halvtimmesvärden av CO under dygnet på grund av
funktionsfel, kalibrering och underhåll av mätsystemet.

� Antalet förkastade halvtimmesvärden av CO under dygnet på grund av onormala
driftsförhållanden.

� Korrigerat dygnsmedelvärde för CO efter avdrag för onormala driftförhållanden.

Rapporten skall även visa

� Ackumulerad uppgift om korrigerat antal halvtimmar sedan årets början då [ CO
överstigande 100 mg/Nm3 torr gas vid 11% O2 och under samma dygn andelen
validerade 10-min värden över 150 mg/Nm3 torr gas vid 11% O2  varit större än
5%.]

� Ackumulerad uppgift sedan årets början om andelen (%) korrigerade
dygnsvärden för CO som varit lägre än 50 mg/Nm3 torr gas vid 11% O2

� Ackumulerad uppgift sedan årets början om antalet förkastade
dygnsmedelvärden för CO på grund av funktionsfel, kalibrering eller underhåll
av systemet.

2.1.2.2 Innehållskrav för dygnsrapport övriga ämnen

I rapporten skall för varje ämne följande framgå:

� Antal halvtimmar då det validerade mätvärdet av ämne överstigit EU-gränsvärde
för halvtimmesvärde.

� Antal halvtimmar då det validerade mätvärdet av ämne överstigit EU-gränsvärde
för 97% av alla halvtimmesvärden under året.

� Korrigerat antal halvtimmar då mätvärde överstigit EU-gränsvärde för
halvtimmesmedelvärde beroende på onormala driftförhållanden.
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� Antalet förkastade halvtimmesvärden av ämne under dygnet på grund av
funktionsfel, kalibrering och underhåll av mätsystemet.

� Dygnsmedelvärdet av ämne baserat på validerade halvtimmesvärden.

� Korrigerat dygnsmedelvärde för ämne efter avdrag för onormala
driftförhållanden.

Rapporten skall även visa

� Antalet korrigerade dygnsmedelvärden av ämne sedan årets början som
överstiger dygnsmedelvärde givet av EU-gränsvärdena.

� Antalet överstigande halvtimmesvärden sedan årets början.

� Andelen (%) av det totala antalet korrigerade halvtimmesvärden sedan årets
början som är lägre än dygnsmedelvärdet

� Ackumulerad uppgift sedan årets början om antalet förkastade dygnsvärden på
grund av funktionsfel, kalibrering eller underhåll av mätsystemet.

� Ackumulerad uppgift sedan årets början om antalet förkastade
halvtimmesvärden av ämnet på grund av onormala driftsförhållanden.

2.2 Tidsplan för utförande
Tidsplanen nedan var avsedd att följas vid utförandet.

Tidplan för projektet som helhet.:

Projektstart:29/10

Avslutande av projektet: 23/1

Beskrivning 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5

Inledande möte X

Utbildning

Designspecifikation

Utförande

Dokumentation

Reserv

Rapportering X

Tabell 1Tidsplan för examensarbete
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Tidplan för utförande:

Start av utförande: 10/11

Avslutande av utförande: 9/1

Beskrivning 46 47 48 49 50 51 52 1 2

Utformande av programstruktur,
fastställande av villkor för olika
driftfall, vilka styr samtliga
beräkningar
Skriver kod för ett ämne, testkör,
utvärderar
Skriver modifierad kod för övriga
ämnen, testkör, utvärderar
Arbete med rapport generering

Arbete med webblösning

Reserv

Tabell 2 Tidsplan för utförande

3 iHistorian
iHistorian används för att hämta in och lagra historik, och kan dessutom med sin
beräkningsmotor utföra enkla och avancerade beräkningar. Insamling av data sker via
nätverk från befintliga iFix-servers. Detta visas i Figur 1. För iHistorian servern
rekommenderas Pentium III 1GHz & 512 MB RAM eller bättre samt Windows 2000
eller senare. Det rekommenderas även att man genomför kurs i iHistorian som anordnas
av Novotek.

Figur 1 iHistorian – dataflöde mellan process och iHistorian

SCADA
system

Data  -
Collector

IHistorian Server

Datakälla

Data insamlare

Data lagring och
bearbetning
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Till iHistorian kan man sedan använda flera olika klienter för visning och ytterligare
bearbetning av data.

Collector och Tag är två uttryck som används. Collector kan vara av simulation eller
calculation typ. Collectorn är en datainsamlare, ett litet program som administratorn
arbetar gentemot. Tag är av tre typer calculation, simulation och iFix. Calculation kan
utföra beräkningar. Simulation kan simulera slumpmässiga värden. En tag i iFix är en
variabel som kan representera till exempel en givare.

I stycken nedan visas vad som möter användaren av iHistorian.

3.1 Administratorn
Vid användande av iHistorian arbetar man via iHistorian Administratorn, se Figur 2.
Den agerar gränssnitt till beräknings- och simulator- collectorer och dataarkiv. Den
visar även nuvarande systemstatus och prestanda. Man kan se collectorernas status och
prestanda samt längst ner tidsstämplade meddelanden om fel eller att uppstart har skett
felfritt.

Som man kan se finns det ett antal flikar att klicka på: Main, Tags, Collectors, Archives,
Messages och Help. I stycken nedan beskrivs och visas deras innehåll kortfattat.

Figur 2 IHistorian Administrator
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3.1.1 Main

Genom att klicka på Main får man upp en inloggningsruta, se Figur 3. IHistorian är
indelat i behörighetsnivåer vilka användarna tillhör. Detta ger att vissa användare får
ändra i tags och andra bara läsa av innehåll.

Om man befinner sig under annan flik än Main och klickar på Main återkommer man
till Administratorgränssnittet.

Figur 3 Main - inloggning / behörighetsklass

3.1.2 Tags

Under tags kan man sätta vilken collector tagen skall tillhöra, huruvida en tag skall vara
aktiv, hur ofta beräkning/insamlande av data skall ske, se Figur 4.

Figur 4 Tags
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Genom att högerklicka på tagen kan man välja att se tags listade efter beskrivning, trend
kurva, eller som nedan de 10 senaste värdena, se Figur 5. Man kan då se tagnamn,
tidstämpel, värde och dess kvalité.

Figur 5 De 10 senaste värdena av tag

Om tagen är en Calculation-tag kan man klicka på fliken Calculation, se Figur 6. Här
ges man möjlighet att skriva beräkningar eller program i Visual Basic-kod. När sedan
tagen exekveras utförs beräkningen och dess resultat tilldelas tagen med tidsstämpel för
exekvering enligt ovan visade trend. Notera även att man kan tilldela Calculation-tagen
en Calculation-trigger. Detta är en eller flera tags som initierar beräkning då de skiftar
värde från ett till noll eller vice versa.

Figur 6 Calculation flik
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3.1.3 Collectors

Under fliken Collectors kan man styra Calculation-collector, Simulation-collector och
File-collector, se Figur 7. Man styr deras samplingsintervall, tid att fråga bakåt i tiden
om man har haft ett av brott i mätdata, lastspridning, tidssynkronisering etc. File-
collectors uppgift är att kunna importera data i form av XML eller CSV filer. Man kan
även räkna om bakåt i tiden om man har haft något fel

Figur 7 Collectors

3.1.4 Archives

Med hjälp av Archive Maintenance kan man spara data i paket av valfri storlek. Paketet
får en starttid då det börjar att fyllas och stängs då det är fullt, och ett nytt påbörjas. Man
kan göra backup och hämta gammal data om man så önskar, se Figur 8.

Figur 8 Archives
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3.1.5 Messages

Under fliken messages får man information om händelser som har inträffat och deras
klockslag. Man kan välja att söka på vissa typer av medelande, tidsintervall eller
innehåll, Figur 9.

Figur 9 Messages

3.1.6 Help

Under Help kommer bara en hjälpruta upp enligt vanligt Windows manér. Man kan
även använda manualen iHistorian Electronic Book.
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4 Förslag till lösning

4.1 Produktens externa uppbyggnad
In-, utdata kommer att vara de visade i Figur 10. Karlskoga Kraftvärmeverk använder
idag Fix som överordnat styr och övervakningssystem.

Figur 10 Produktens in-, utdata

Produkten kommer att utföra huvudsakligen fyra uppgifter

1. Rådatahämtas in från iFix eller databaser.

2. Rådata rimlighetskontrolleras och lagras i iHistorian.

3. Beräkning av medelvärden sker i iHistorian och tilldelas nya signalnamn.

4. Rapport skapas i Excel med hjälp av nya signalerna.

Dessa samband åskådliggörs med Figur 11.

Förklaring:

Kontorsnätverket

Processnätverket

Befintlig Arbetsstation

Server

Befintlig Brandvägg

Datalagring

Befintlig Arbetsstation

Rådata
från FIX

via:

Beräkningar
via:

Analys och
rapportdata

Rapporter Trender
och analys

Collector

Collector

Server

Rapporter

Trender
och analys

Excel-Addin

Web-klient

Rapporter Trender
och analys

Rapporter Trender
och analys

1

2

3 4

Figur 11 Produktens externa uppbyggnad. Figur från ”Kortfattad beskrivning av lösning”
författad av Ulf Yngvesson.

Produkten

Mätvärde
respektive
ämne, tryck,
temperatur

Medelvärden
Tider av
överskridande
Diagram för
utsläppsvärden
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4.2 Produktens funktion – iHistorian-delen
De tags vilken produkten delvis består av och vilka är programmerade i iHistorian skall
agera enligt nedanstående, även beskrivet i Figur 12 för att uppfylla
förbränningsdirektivets krav:

Kontinuerligt sker ett inflöde av data. Man startar uppeldning med stödbrännare.

A. När temperaturen hos förbränningsluften överstiger 850oC i minst 2
sekunder träder man in i Normaldrift. Normaldrift samt Onormaldrift
kräver beräkning av 10-minuters medelvärde, 30- minuters medelvärde
och dygnsmedelvärde för respektive ämne, samt tillhörande loggning.

Från Normaldrift kan man gå;

B. Till Onormaldrift pga. driftstörning eller överskridande av gränsvärden.
Även om man befinner sig i Onormaldrift måste miljövärden beräknas.

Man kan från Onormaldrift gå tre vägar;

C. Till Normaldrift genom uppeldning/stödbrännare om temperatur hos
förbränningsluften faller under 850oC.

D. Till Normaldrift om utsläppsvärden understiger gränsvärden.

E. Till nedeldning då man har överskridit gränsvärden i 4h /60h eller 150
mg stoft.

Figur 12 iHistorian-delen

                       A

D                    B

    C                                                  E

NedeldningUppstart/stöd
-brännare

Normaldrift
Beräkning

Onormaldrift
Beräkning

DATA
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4.3 iHistorian- delens interna uppbyggnad
Produkten skall följa Förbränningsdirektivets krav nämnda under 2.1.1 dvs. hur
medelvärden skall bildas och deras gränser för att vara av godkänd kvalité. 30-minuters
medelvärde och dygnsmedelvärde skall bildas för ämne: Stoft, TOC, HCl, SO2, NOx

och för CO dessutom 10- minuters medelvärde.

Produkten  börjar med att skapa 10-minuters råmedelmedelvärden. Naturvårdsverkets
”rabatt” för mätosäkerhet dras sedan ifrån och värdet rimlighetskontrolleras, man
erhåller då validerade 10- minuters medelvärden. Av tre 10-minuters medelvärden
skapar man ett 30- minuters medelvärde. Av 48st 30-minuters medelvärden bildar man
ett dygnsmedelvärde. Detta visas i Figur 13.

Figur 13 iHistorian delens uppbyggnad

4.4 Excel- delens uppbyggnad
Förbränningsdirektivet kräver att man i dygnsrapporten redovisar 10-, 30-minuters och
dygnsmedelvärden under dygnet.

Rapporten skall dessutom uppfylla de krav som nämns i stycke 2.1.2.1 och 2.1.2.2. Ett
lämpligt utseende och innehåll föreslås bli enligt Figur 14. Rapport för HCl, NOx och
SO2 får ett liknande utseende.

Mätvärde 10-minutersvaliderat
medelvärde

30minuters
medelvärde

Dygnsmedelvärde10-minuters
råmedelvärde

Bevakning tid av
överskridande

Miljörapport i
Excel

Larm
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Rapport för utsläppsämnen panna A1
Tidsintervall Enhet Beräkn Max
Start tid 14-nov-03 00:00:00 Tid kvar av 60 h tim 58.5 60
Slut tid 14-nov-03 23:59:59 Ack tid OND–4h samtliga ämnen tim 2 4

Rapport CO Stoft TOC
Kategorier Enhet Beräkn Max Beräkn Max Beräkn Max
DygnsMV mg/m3 31 50 9 10 9 10
10 min MV OND/dygn st 3 - - - 3 -
Andel 10 min MV under 150 mg/m3 % 0 - - - - -
30 min MV OND/dygn st 5 - 5 - 5 -
30 min MV OND/år st 5 - 5 - 5 -
30 min MV OND för 97% av alla 30 min under året st - - 0 - 0 -

Förkastade 30 min MV /dygn p.g.a. Driftstörningar st 3 - 3 - 3 -
Korrigerade 30 min MV OND/dygn st - -
Andelen korrigerade 30 min MV lägre än dygnsmedelvärdet % - -
Korrigerade dygnsMV OND under året st - -
Korrigerade dygnsMV efter avdrag för OND st 1 - 1 - 1 -
Förkastade dygnsMV ND under året p.g.a. Driftstörningar st 0 10 0 10 0 10
Förkastade 30 min MV OND under året st 0 - 0 - 0 -

Ackumulerad tid i Onormal drift – 4 h tim 1.5 4 0.5 4 0 4

Figur 14 Förslag till utseende på miljörapport

5 Resultat
En implementation enligt kundkrav har gjorts. Den följer tolkning av
Förbränningsdirektivet som gjordes under framtagande av specifikation till projektet
enligt kundkrav. Framtagen mjukvara i iHistorian beräknar efterfrågade medelvärden
och  kontrollerar tid av överskridande. Miljörapport i Excel liknar i stort det förslag som
visas i Figur 14. För användare som skall skapa miljörapporter behövs ingen utbildning
då det räcker med allmänna Excel-kunskaper, men om man vill ändra i kod skriven i
iHistorian bör man ha genomgått kurs i iHistorian vilken ges av Novotek.

5.1 Användande
Användare startar upp det Excel-dokument som utför beräkningar då man vill utföra en
miljörapport. Man tillfrågas om önskat rapportdatum vilket man fyller i. En
miljörapport skapas då för det önskade dygnet och man kan välja att skriva ut den eller
att spara den under ett annat namn.

5.2 Miljörapporter
Figur 15 och Figur 16 visar hur miljörapporter utformades. Vissa värden skall fyllas i
manuellt efter korrigeringar av data vilka utföres för hand. I Excel skapades logiska
villkor för om och när beräkningar skall utföras. Ett exempel är om man har en division
med noll, vill man inte att det skall stå #DIV/0! Utan man skriver då en IF-sats som om
detta är fallet skriver  –  i cellen.
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Ett problem under skapandet av Miljörapporterna i Excel är att det bara går att
importera 5000 värden per fråga från iHistorian. Detta är en begränsning hos Excel. Om
man vill ha både Timestamp och Value så kan man bara importera 5000/2 dvs. 2500
värden. För att kunna skapa antal 30- min OND/år så vill man hämta ut 35 404 värden.
Man blir då tvungen att utföra 15 frågor och försöka att sammanfoga deras resultat.
Detta innebär att lösningen blir krånglig och ologisk.

Figur 15 Miljörapport

Av Figur 15 vilken är baserat på simulerade data kan utläsas att dygnsmedelvärdet är
godkänt, med vi har alldeles för många 10- minuters medelvärden som överstiger
gränsvärde. Man kan även se att förbrukad tid av Onormaldrift under året vida
överstiger gränsvärde. Av Figur 16 kan utläsas vilka 10- och  30- minuters medelvärden
som har varit överstigande. Noteras bör att det saknas värde för 10- minuters
medelvärde och 30- minuters medelvärden runt klockan 02:00:01. Detta beror på att
kvalité hos mätvärde har varit för låg, vilket ger att medelvärde inte kan bestämmas.
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Figur 16 Miljörapport diagram 10-/30-minuters medelvärde

6 Slutsatser

6.1 Analys av resultat
Tolkningsarbetet har varit ett pionjärarbete och tillgängliga tolkningar i branschen har ej
kunnat användas. Den tolkning av förbränningsdirektivet som krävdes för utformande
av designspecifikation och utförande tog mer tid än vad som var planerat. Detta
försenade därmed hela projektet och tog programmeringstid i anspråk. En fullständig
och av naturvårdsverket verifierad tolkning är något som tar mer tid än vad som finns
tillgängligt utrymme för i detta examensarbete.

Rapporteringen visar medelvärde / gränsvärd med grafiska finesser som röd markering
av medelvärde vid överskridande värden, samt utsläppshistorik och rekommendationer
för operatör.

Ihistorian var användarvänligt och man kom snabbt in i hur det fungerade tack vare den
kurs jag genomförde i början av projektet.
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6.2 Rekommendationer till fortsatt arbete
Följande rekommendationer kan lämnas till  fortsatt arbete:

� Verifiera i samarbete med Naturvårdsverket att produkten uppfyller
Förbränningsdirektivet i alla hänseenden.

� Utför modifieringar / tillägg för att kunna skapa rapporter med annat
tidsintervall.
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Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning; NFS 2002:28

beslutade den 11 december 2002.

Med stöd av 11, 14 och 15 §§ i förordningen (2002:1060) om avfallsförbränning föreskriver Naturvårdsverket

följande.1

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter skall ha det tillämpningsområde som framgår av 4-6 §§ förordningen (2002:1060) om

avfallsförbränning.

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i förordningen (2002:1060)
om avfallsförbränning.

Termen hushållsavfall har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 15 kap. 2 § miljöbalken.

Termen smittförande avfall har i dessa föreskrifter samma betydelse som i Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 1999:27) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården.

3 § I dessa föreskrifter avses med:

utsläppsgränsvärde: den mängd, uttryckt genom vissa bestämda parametrar, koncentration och/eller nivå av ett
visst slag av utsläpp som inte får överskridas under en eller flera tidsperioder,

dioxiner och furaner: polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner som anges i bilaga 1.
befintlig anläggning: anläggning som

1. är i drift och omfattas av ett tillstånd som getts före den 28 december 2002,

2. har anmälts före den 28 december 2002 eller omfattas av ett tillstånd som getts före den 28 december

2002, om anläggningen tas i drift senast den 28 december 2003, eller

3. omfattas av en tillståndsansökan som är så fullständig att tillståndsmyndigheten före den 28 december

2002 påbörjat tillståndsprövningen, om tillstånd ges och anläggningen tas i drift senast den 28
december 2004, eller

4. är en samförbränningsanläggning där avfallsförbränning påbörjas senast den 28 december 2004, om

anläggningen dessförinnan varit i drift som en stationär eller mobil anläggning avsedd för produktion av

energi eller material och omfattats av de tillstånd som eventuellt har krävts för anläggningen innan
förbränningen av avfall påbörjades.

Villkor för driften
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4 § En avfallsförbränningsanläggning skall drivas på sådant sätt att den totala mängden organiskt kol i slagg och

bottenaska blir mindre än 3 % räknat på torr vikt, eller så att glödgningsförlusten blir mindre än 5 % räknat på torr

vikt.

5 § En avfallsförbränningsanläggning skall utrustas och drivas på sådant sätt att temperaturen hos rökgaserna

efter den sista tillförseln av förbränningsluft uppgår till minst 850 ºC under minst två sekunder. Vid förbränning av

farligt avfall som innehåller mer än 1 % organiska halogenföreningar, uttryckt som klor, skall temperaturen uppgå

till minst 1 100 ºC under minst två sekunder.

6 § Varje linje i avfallsförbränningsanläggningen skall vara utrustad med minst en stödbrännare. Stödbrännaren

skall starta automatiskt när temperaturen hos rökgaserna efter den sista tillförseln av förbränningsluft sjunker

under 850 ºC eller, vid förbränning av farligt avfall som innehåller mer än 1 % organiska halogenföreningar,

uttryckt som klor, 1 100 ºC. Den skall också användas under anläggningens start- och stopperioder för att

säkerställa att temperaturen 850 eller 1 100 ºC upprätthålls i förbränningskammaren under dessa perioder så

länge oförbränt avfall finns i förbränningskammaren.

Under de tillfällen som avses i första stycket får inte stödbrännaren eldas med bränsle som kan orsaka större

utsläpp än vad som uppkommer från förbränning av gasolja, som gasolja definieras 1 § andra stycket 3 och 4

förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle.

7 § Tillståndsmyndigheten får medge undantag från vad som anges i 5 § och 6 § första stycket, under

förutsättning att kraven enligt bilaga 5 ändå uppfylls i enlighet med 31 §. Om frågan inte prövats av
tillståndsmyndigheten får tillsynsmyndigheten besluta om sådana undantag.

8 § En samförbränningsanläggning skall utrustas och drivas på sådant sätt att rökgastemperaturen uppgår till

minst 850 ºC under minst två sekunder. Vid förbränning av farligt avfall som innehåller mer än 1 % organiska
halogenföreningar, uttryckt som klor, skall temperaturen uppgå till minst 1 100 ºC under minst två sekunder.

9 § Tillståndsmyndigheten får medge undantag från vad som anges i 8 §, under förutsättning att kraven enligt

bilaga 5 vad avser kolmonoxid och totalt organiskt kol och i övrigt enligt bilaga 2 ändå uppfylls i enlighet med 31

§. Vid förbränning av eget avfall på produktionsplatsen i en barkpanna som är en befintlig anläggning inom

pappers- och massaindustrin kan undantag från bestämmelserna i 8 § medges av tillståndsmyndigheten, om

kraven enligt bilaga 5 vad avser totalt organiskt kol och kraven i övrigt enligt bilaga 2 uppfylls i enlighet med 31

§.

Om frågan om undantag inte prövats av tillståndsmyndigheten får tillsynsmyndigheten besluta om sådant

undantag.

10 § En förbränningsanläggning skall drivas med fungerande automatiska system som förhindrar tillförsel av

avfall

� vid start, till dess att temperaturen 850 ºC eller, vid förbränning av farligt avfall som innehåller mer än 1

% organiska halogenföreningar, uttryckt som klor, 1 100 ºC eller, den temperatur som bestämts till följd
av 7 eller 9 § har uppnåtts i förbränningskammaren,

� när temperaturen 850 ºC eller, vid förbränning av farligt avfall som innehåller mer än 1 % organiska

halogenföreningar, uttryckt som klor, 1 100 ºC eller, den temperatur som bestämts till följd av 7 eller 9 §

inte upprätthålls i förbränningskammaren, och
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� när de kontinuerliga mätningar som krävs enligt dessa föreskrifter visar att utsläppen överskrider

utsläppsgränsvärdena till följd av störningar eller fel i reningsutrustningen.

11 § Rökgaserna skall släppas ut genom skorsten på ett kontrollerat sätt och på sådan höjd att människors hälsa

och miljön skyddas och med beaktande av gällande miljökvalitetsnormer för luftkvalitet.

12 § Smittförande avfall får inte förvaras tillsammans med andra avfallsslag och skall snarast förbrännas.

Utsläpp till luft

13 § En avfallsförbränningsanläggning skall utrustas och drivas på sådant sätt att kraven i bilaga 5 uppfylls i

enlighet med 31 §.

14 § En samförbränningsanläggning skall utrustas och drivas på sådant sätt att kraven som har bestämts i

enlighet med, eller som anges i, bilaga 2 uppfylls i enlighet med 31 §.

Om mer än 40 % av den alstrade energin i en samförbränningsanläggning kommer från farligt avfall skall de krav

som anges i bilaga 5 uppfyllas i enlighet med 31 §.

15 § Vid förbränning av hushållsavfall, med undantag för de fraktioner som anges i bilaga 2 till

avfallsförordningen (2001:1063) under rubrik 20 01 som är källsorterade och annat avfall som anges under 20 02

i samma bilaga, skall alltid kraven i bilaga 5 uppfyllas i enlighet med 31 §.

16 § Mätresultaten för utsläpp till luft skall normaliseras till temperaturen 273 K, trycket 101,3 kPa och torr gas

vid de standardiserade syrehalter som anges i bilagorna 2 och 5. Om avfall förbränns i syreanrikad atmosfär får

tillsynsmyndigheten på begäran av verksamhetsutövaren besluta att mätvärdena skall räknas om till en annan

syrehalt. I en förbränningsanläggning där farligt avfall förbränns skall omräkning av syrehalt utföras endast om

den uppmätta syrehalten överstiger aktuell standardsyrehalt.

Utsläpp av avloppsvatten från rökgasrening

17 § Utsläpp av föroreningar med avloppsvattnet från rökgasrening skall begränsas så att angivna krav i bilaga 4
uppfylls i enlighet med 32 §. Avloppsvattnet får ej spädas ut i syfte att uppfylla dessa krav.

18 § Vatten från förbränningsanläggningens område som förorenats på grund av avfallsupplag eller materialspill

skall uppsamlas, analyseras och vid behov renas i den omfattning tillstånds- eller tillsynsmyndigheten

bestämmer.

Onormala driftförhållanden

19 § Verksamhetsutövaren skall i händelse av haveri i utrustning som kan ha betydelse från miljösynpunkt

inskränka eller stoppa driften så snart detta är möjligt till dess att normal drift kan återupptas.

20 § Förbränningsanläggningen får, vid haveri av reningsutrustning som medför överskridande av

utsläppsgränsvärdena, under inga förhållanden fortsätta att bränna avfall under längre tid än fyra timmar i följd.

Dessutom får den sammanlagda drifttiden under sådana driftförhållanden inte överstiga 60 timmar per år. För de
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fall då flera förbränningslinjer är anslutna till samma utrustning för rökgasrening, gäller begränsningen till 60

timmars drifttid den sammantagna tiden för samtliga dessa linjer.

21 § Stoftutsläppet till luft från en avfallsförbränningsanläggning får under de driftförhållanden som anges i 20 §

inte överskrida 150 mg/m3 uttryckt som halvtimmesmedelvärde. Dessutom skall utsläppskraven för kolmonoxid

och totalt organiskt kol liksom kraven i 4-12 §§ uppfyllas.

Mätkrav

22 § Mätningar av utsläpp skall ske i enlighet med bilaga 3.

23 § Automatiserad utrustning för mätning av utsläpp till luft och vatten skall årligen kontrolleras med avseende

på funktion. Utrustningen skall kalibreras minst vart tredje år genom parallellmätningar.

24 § Mätvärden skall registreras och hållas tillgängliga för att möjliggöra kontroll av att kraven i denna föreskrift

uppfylls.

25 § Följande mätningar avseende utsläpp av luftföroreningar skall utföras vid förbränningsanläggningen:

1. kontinuerliga mätningar av utsläpp av kväveoxider, kolmonoxid, stoft, totalt organiskt kol, väteklorid,

vätefluorid och svaveldioxid,

2. kontinuerliga mätningar av följande driftparametrar: temperatur nära förbränningskammarens innervägg

eller annan representativ punkt efter godkännande av tillsynsmyndigheten samt rökgasernas syrehalt,

tryck, temperatur och halt av vattenånga, samt

3. minst två mätningar årligen av utsläppen av tungmetaller, dioxiner och furaner; dock skall under de

första tolv driftmånaderna mätning göras minst var tredje månad.

26 § Kontinuerlig mätning av vätefluoridutsläppet är inte nödvändig, om behandlingssteg för väteklorid används

och detta säkerställer att utsläppskravet för väteklorid klaras. För detta fall gäller krav på mätning av

vätefluoridutsläpp enligt 25 § punkt 3.

27 § Tillståndsmyndigheten får medge att kontinuerliga mätningar av utsläppen av väteklorid, vätefluorid och

svaveldioxid ersätts av periodiska mätningar, om verksamhetsutövaren kan visa att utsläppen av dessa

föroreningar inte kan överskrida fastställda utsläppsgränsvärden. För dessa fall gäller krav på mätning enligt 25 §

punkt 3. Om frågan inte prövats av tillståndsmyndigheten får tillsynsmyndigheten besluta om sådant undantag.

28 § Kontinuerlig mätning av halten vattenånga är inte nödvändig om rökgasprovet torkas innan utsläppet

analyseras.

29 § Rökgasernas uppehållstid, minimitemperatur och syrehalt skall kontrolleras minst en gång i samband med

att förbränningsanläggningen tas i drift och under de mest ogynnsamma driftförhållanden som kan förutses.

30 § Följande mätningar skall göras vid utsläppspunkten för avloppsvatten:

1. kontinuerliga mätningar av avloppsvattnets pH-värde, temperatur och flöde,

2. dagliga stickprovsmätningar eller representativa flödesproportionella 24-timmarsprov av totalt

suspenderat material,
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3. flödesproportionellt 24-timmarsprov minst en gång i månaden för analys av de föroreningar som anges

i bilaga 4, punkterna 2-10, samt

4. mätning minst en gång per halvår av dioxiner och furaner; dock skall en mätning göras minst var tredje

månad under de första tolv driftmånaderna.

Om även annat avloppsvatten än från förbränningsanläggningens gasrening behandlas i samma

reningsanläggning, skall verksamhetsutövaren genom beräkningar bestämma de utsläppsnivåer som kan

hänföras till den del av avloppsvattnet som kommer från rökgasreningen.

Uppfyllande av utsläppskrav

31 § Utsläppskraven avseende luftföroreningar är uppfyllda om:

1. inget dygnsmedelvärde överskrider något av de värden som anges i bilaga 5 a eller som följer av

bilaga 2,

2. minst 97 % av dygnsmedelvärdena för kolmonoxid under året underskrider det värde som anges i

bilaga 5 e, första strecksatsen, eller som följer av bilaga 2, samt att kraven i övrigt enligt bilaga 5 e
uppfylls,

3. inget halvtimmesmedelvärde överskrider något av de värden som anges i kolumn A i bilaga 5 b
alternativt 97 % av halvtimmesmedelvärdena under året underskrider de värden som anges i kolumn B

i bilaga 5 b,

4. inget av mätvärdena för tungmetaller eller dioxiner och furaner överskrider de värden som anges i

bilaga 5 eller bilaga 2, och

5. inget av mätvärdena för vätefluorid, svaveldioxid eller väteklorid, för de fall periodisk mätning medgivits

i enlighet med 26-27 §§, överskrider angivna dygnsmedelvärden i bilaga 5 eller de dygnsmedelvärden

som följer av bilaga 2.

Halvtimmes- och tiominutersmedelvärdena skall bestämmas inom den effektiva drifttiden (exklusive start- och

stopperioder) på grundval av de uppmätta värdena efter det att värdena vid konfidensintervallet enligt bilaga 3
har dragits ifrån. Dygnsmedelvärdena skall bestämmas på grundval av dessa korrigerade medelvärden.

För att ett dygnsmedelvärde skall vara giltigt får högst fem halvtimmesmedelvärden per dag förkastas på grund

av funktionsfel i det kontinuerliga mätsystemet. Högst tio dygnsmedelvärden per år får förkastas på grund av

funktionsfel i det kontinuerliga mätsystemet.

32 § Utsläppskraven avseende vattenföroreningar är uppfyllda om:

1. minst 95 % respektive 100 % av mättresultaten för totalt suspenderat material inte överskrider de

värden som anges i bilaga 4,

2. mätresultaten för dioxiner och furaner inte överskrider de värden som anges i bilaga 4 och

3. högst en mätning av tungmetallutsläppen under ett år visar på överskridande av i bilaga 4 angivna

värden. Om fler än 20 prov utförs under ett år får inte mer än 5 % av dessa överskrida i bilaga 4
angivna värden.
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__________

Övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 januari 2003. I fråga om befintliga anläggningar skall dessa föreskrifter

tillämpas från och med den 28 december 2005. Genom föreskrifterna upphävs

� Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:5) om utsläpp till luft från anläggningar för förbränning av

kommunalt avfall med en nominell kapacitet mindre än 6 ton per timme och som beviljats tillstånd enligt

miljöskyddslagen (1969:387) före den 1 januari 1994,

� Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:6) om utsläpp till luft från anläggningar för förbränning av

kommunalt avfall som beviljats tillstånd enligt miljöskyddslagen (1967:387) eller miljöbalken (1998:808)

efter den 1 januari 1994 och anläggningar med en nominell kapacitet lika med eller större än 6 ton per
timme som beviljats tillstånd enligt miljöskyddslagen före den 1 januari 1994.

2. De upphävda föreskrifterna skall i fråga om befintliga anläggningar tillämpas till den 28 december 2005.

NATURVÅRDSVERKET

LARS-ERIK LILJELUND

Björn Ejner

(Enheten för miljöfarlig verksamhet)

Bilaga 1

Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Vid bestämningen av totalkoncentrationen (TE) av dioxiner och furaner skall koncentrationerna av följande

dioxiner och dibensofuraner multipliceras med följande ekvivalensfaktorer innan de summeras:

2, 3, 7, 8 - Tetraklordibensodioxin (TCDD) 1

1, 2, 3, 7, 8 - Pentaklordibensodioxin (PeCDD) 0,5

1, 2, 3, 4, 7, 8 - Hexaklordibensodioxin (HxCDD) 0,1

1, 2, 3, 6, 7, 8 - Hexaklordibensodioxin (HxCDD) 0,1

1, 2, 3, 7, 8, 9 - Hexaklordibensodioxin (HxCDD) 0,1

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Heptaklordibensodioxin (HpCDD) 0,01

 - Oktaklordibensodioxin (OCDD) 0,001

2, 3, 7, 8 - Tetraklordibensofuran (TCDF) 0,1

2, 3, 4, 7, 8 - Pentaklordibensofuran (PeCDF) 0,5

1, 2, 3, 7, 8 - Pentaklordibensofuran (PeCDF) 0,05
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1, 2, 3, 4, 7, 8 - Hexaklordibensofuran (HxCDF) 0,1

1, 2, 3, 6, 7, 8 - Hexaklordibensofuran (HxCDF) 0,1

1, 2, 3, 7, 8, 9 - Hexaklordibensofuran (HxCDF) 0,1

2, 3, 4, 6, 7, 8 - Hexaklordibensofuran (HxCDF) 0,1

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Heptaklordibensofuran (HpCDF) 0,01

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Heptaklordibensofuran (HpCDF) 0,01

 - Oktaklordibensofuran (OCDF) 0,001

Bilaga 2

Bestämning av utsläppsgränsvärden för utsläpp till luft från samförbränning av
avfall

Följande formel skall tillämpas när ett utsläppsgränsvärde för de samlade utsläppen, "K", inte särskilt anges i

denna bilaga. Utsläppsgränsvärdena för respektive förorening och för kolmonoxid i rökgaserna från

samförbränning av avfall skall beräknas på följande sätt (avser dygnsmedelvärden):

Vavfall rökgasvolymen från förbränning av enbart avfall. Den bestäms på grundval av avfallet med det

lägsta värmevärdet och omräknas till de standardförhållanden som anges i dessa föreskrifter.

Om den alstrade värmen från förbränning av farligt avfall motsvarar mindre än 10 % av den

totalt alstrade värmen i anläggningen skall Vavfall beräknas med utgångspunkt från en (fiktiv)

mängd avfall som vid förbränning skulle motsvara 10 %.

Kavfall gränsvärden för utsläpp från avfallsförbränningsanläggningar enligt bilaga 5 för aktuella

föroreningar och kolmonoxid.

Vproc rökgasvolymen från anläggningsprocessen inbegripet förbränningen av de bränslen som

normalt används i anläggningen (avfall undantaget), beräknad på grundval av den syrehalt till

vilken utsläppen skall omräknas enligt EU-lagstiftning eller nationella bestämmelser. Om det

saknas bestämmelser för aktuellt slag av anläggningar skall man använda den verkliga syrehalt

som rökgaserna har utan utspädning genom tillsats som inte behövs för själva processen. I

övrigt skall omräkning ske till de övriga standardförhållanden som anges i dessa föreskrifter.
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Kproc representerar utsläppsgränsvärden fastställda i tabellerna i denna bilaga för vissa

industrisektorer eller, i avsaknad av sådana tabeller eller värden, gränsvärden för de aktuella

föroreningarna och kolmonoxid enligt nationell lagstiftning för aktuella anläggningar vid

förbränning av de normala bränslena (avfall undantaget). I avsaknad av nationella regler skall

gränsvärdena i tillståndet användas. Om sådana gränsvärden saknas i tillståndet skall de

verkliga koncentrationerna användas.

K representerar samlade (totala) utsläppsgränsvärden för utsläpp samt syrehalt. Den samlade

syrehalten bestäms utifrån förhållandet mellan delgasvolymerna från process- respektive

avfallsförbränning.

2.1 Särskilda bestämmelser för cementugnar som samförbränner avfall

Gränsvärdena i tabellen nedan gäller som dygnsmedelvärden vad avser stoft, HCl, HF, NOx, SO2 och TOC och i

övrigt som gränsvärden vid periodiska mätningar. Värdena avser mg/m3 (dioxiner och furaner ng/m3) vid

syrehalten 10 %. (Med m3 avses genomgående m3 torr rökgas normaliserad till temperaturen 273 K och trycket

101,3 kPa.) Vid periodiska mätningar skall provtiden vara minst 30 minuter och högst 8 timmar vad avser

metaller. Provtiden för dioxiner och furaner skall vara minst sex timmar och högst åtta timmar.

Totala utsläppsgränsvärden för utsläpp till luft

Förorening K

Stoft 30 1)

HCl 10

HF 1

NOX
Nya anläggningar

Befintliga anläggningar

500

800 2)

SO2 50 3)

TOC 10 3)

Cd + Tl 0,05

Hg 0,05

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5

Dioxiner och furaner 0,1

1) Fram till den 1 januari 2008 får undantag medges av tillståndsmyndigheten avseende cementugnar som

förbränner mindre än tre ton avfall per timme, förutsatt att ett utsläppsgränsvärde på högst 50 mg/m3 föreskrivs.
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2) Fram till den 1 januari 2008 får undantag medges av tillståndsmyndigheten avseende cementugnar som

förbränner mindre än tre ton avfall per timme, förutsatt att ett utsläppsgränsvärde på högst 1200 mg/m3

föreskrivs.

3) Undantag får medges av tillståndsmyndigheten i fall då utsläppet av organiskt kol och svaveldioxid inte härrör

från förbränningen av avfall.

2.2 Särskilda bestämmelser för fossil- eller biobränsleeldade anläggningar vid
samförbränning av avfall

2.2.1 Kproc för fasta och flytande bränslen (dygnsmedelvärden, mg/m3, 6 % O2 för fasta bränslen och 3 % O2 för

flytande)

< 50 MW * 50-100 MW 100-300 MW > 300 MW

SO2 850

2001)

200

(400-200)2,3)

200

NOX
4) 400 200

3001)

200

Stoft 50 50 30 30

* Avser här en anläggnings totala installerade tillförda effekt.

1) Biomassa. (Med "biomassa" menas här vegetabiliskt material från jordbruk eller skogsbruk som används för

energiutnyttjande samt de avfallsslag som avses i 4 § första stycket 1-5 förordningen (2002:1060) om

avfallsförbränning.

2) Flytande bränslen.

3) Linjär minskning mellan 100 och 300 MW.

4) Fram till den 1 januari 2007 gäller inte gränsvärdet för NOx för befintliga anläggningar som endast

samförbränner farligt avfall.

Fram till den 1 januari 2008 får undantag för NOx och SO2 medges av tillståndsmyndigheten avseende befintliga

samförbränningsanläggningar på 100-300 MW med fluidiserad bädd-teknik som förbränner fasta bränslen (utom

biomassa), förutsatt att det föreskrivs ett Kproc-värde på högst 350 mg/m3 för NOx och högst 850 till 400 mg/m3

(linjär minskning från > 100 till 300 MW) för SO2.

Fram till den 1 januari 2008 får undantag för NOx medges av tillståndsmyndigheten avseende befintliga

samförbränningsanläggningar på 100-300 MW med fluidiserad bädd-teknik som förbränner biomassa, förutsatt

att ett Kproc-värde på högst 350 mg/m3 föreskrivs.

2.2.2 Totala utsläppsgränsvärden för utsläpp till luft

K i mg/m3 för metaller och ng/m3 för dioxiner och furaner (6 % O2). Provtiden skall vara minst 30 minuter och

högst åtta timmar för metaller samt minst sex timmar och högst åtta timmar för dioxiner och furaner.

Förorening K
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Cd + Tl 0,05

Hg 0,05

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5

Dioxiner och furaner 0,1

2.3 Särskilda bestämmelser för industrisektorer där avfall samförbränns och som
inte omfattas av 2.1 eller 2.2

Totala utsläppsgränsvärden för utsläpp till luft

K i mg/m3 vad avser metaller och ng/m3 för dioxiner och furaner. Provtiden skall vara minst 30 minuter och högst

åtta timmar för metaller och minst sex timmar och högst åtta timmar för dioxiner och furaner.

Förorening K
Cd + Tl 0,05

Hg 0,05

Dioxiner och furaner 0,1

Bilaga 3

Mätmetoder

Mätningar för att bestämma koncentrationer av föroreningar i luft och vatten skall genomföras på representativt

sätt.

För samtliga föroreningar, inklusive dioxiner och furaner, gäller att provtagning och analys, liksom kalibrering av

automatiska mätsystem med referensmätmetoder, skall utföras enligt CEN-standarder. Om CEN-standarder

saknas skall ISO-standarder, nationella eller internationella standarder som kan garantera data av likvärdig
vetenskaplig kvalitet tillämpas.

I fråga om dygnsmedelvärden för utsläpp skall värdena på de 95-procentiga konfidensintervallen i de enskilda

mätvärdena inte överskrida följande procentandelar av utsläppsgränsvärdena:

Kolmonoxid 10 %

Svaveldioxid 20 %

Kvävedioxid 20 %

Stoft 30 %

Totalt organiskt kol 30 %

Väteklorid 40 %

Vätefluorid 40 %

Bilaga 4

Utsläppsgränsvärden för utsläpp av avloppsvatten från rökgasrening

Värdena uttryckta i koncentrationer för ofiltrerade prov i mg/l (ng/l för dioxiner och furaner).
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1. Totalt suspenderat material 301) 451)

2. Kvicksilver och kvicksilverföreningar uttryckt som kvicksilver (Hg) 0,03

3. Kadmium och kadmiumföreningar uttryckt som kadmium (Cd) 0,05

4. Tallium och talliumföreningar uttryckt som tallium (Tl) 0,05

5. Arsenik och arsenikföreningar uttryckt som arsenik (As) 0,15

6. Bly och blyföreningar uttryckt som bly (Pb) 0,2

7. Krom och kromföreningar uttryckt som krom (Cr) 0,5

8. Koppar och kopparföreningar uttryckt som koppar (Cu) 0,5

9. Nickel och nickelföreningar uttryckt som nickel (Ni) 0,5

10. Zink och zinkföreningar uttryckt som zink (Zn) 1,5

11. Dioxiner och furaner (summan av enskilda dioxiner och furaner enl. bil.1) 0,3

1) 95 % av de mätta värdena skall uppgå till högst 30 mg/l och 100 % skall uppgå till högst 45 mg/l. Fram till den

1 januari 2008 får tillståndsmyndigheten medge 80 % i stället för 95 % vid befintlig

avfallsförbränningsanläggning.

Bilaga 5

Utsläppsgränsvärden för utsläpp till luft från avfallsförbränningsanläggningar

a) Dygnsmedelvärden (mg/m3, 11 % O2) (Vid förbränning av spillolja 3 % O2)*

Stoft 101)

Organiska ämnen i gas- och ångform omräknat till organiskt kol (TOC) 10

Väteklorid (HCl) 10

Vätefluorid (HF) 1

Svaveldioxid (SO2) 50

Kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) omräknat till kvävedioxid. Gäller befintliga

anläggningar med kapacitet > 6 ton/h samt nya anläggningar

2002,3)

Kväveoxid och kvävedioxid omräknat till kvävedioxid. Gäller befintliga anläggningar

med kapacitet på högst 6 ton/h.

4002,3)

1) Tillståndsmyndigheten får medge undantag för stoft för befintliga anläggningar förutsatt att det föreskrivs att

dygnsmedelvärdet 20 mg/m3 ej får överskridas och att undantaget gäller längst fram till den 1 januari 2008.

2) Tillståndsmyndigheten får medge undantag för NOx för befintliga avfallsförbränningsanläggningar

o med en kapacitet på högst 6 ton/h, förutsatt att det föreskrivs att dygnsmedelvärdet 500 mg/m3 ej får

överskridas och att undantaget gäller längst fram till den 1 januari 2008,

o med en kapacitet på > 6 ton/h men < 16 ton/h, förutsatt att det föreskrivs att dygnsmedelvärdet 400

mg/m3 ej får överskridas och att undantaget gäller längst fram till den 1 januari 2010,

o med en kapacitet på > 16 ton/h men < 25 ton/h och som inte ger upphov till avloppsvatten, förutsatt att

det föreskrivs att dygnsmedelvärdet 400 mg/m3 ej får överskridas och att undantaget gäller längst fram

till den 1 januari 2008.
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3) Fram till den 1 januari 2007 gäller inte utsläppsgränsvärdena för NOx för befintliga anläggningar som

förbränner enbart farligt avfall.

b) Halvtimmesmedelvärden (mg/m3)

A (100 %) B (97 %)

Stoft 30 10

Organiska ämnen i gasform omräknat till totalt organiskt kol (TOC) 20 10

Väteklorid 60 10

Vätefluorid 4 2

Svaveldioxid 200 50

Kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) omräknat till kvävedioxid 4001,2,3) 2001,2,3)

1) Gäller inte befintliga anläggningar med en kapacitet på högst 6 ton/h.

2) Gäller fram till den 1 januari 2007 inte befintliga anläggningar som förbränner enbart farligt avfall.

3) Tillståndsmyndigheten får medge undantag för befintliga anläggningar med en kapacitet på > 6 ton/h men < 16
ton/h förutsatt att det föreskrivs att halvtimmesmedelvärdet 600 mg/m3 (kolumn A) respektive 400 mg/m3 (kolumn
B) ej får överskridas och att undantaget gäller längst fram till den 1 januari 2010.

c) Medelvärden med provtagningstid på minst 30 minuter och högst åtta timmar (mg/m3)

Värdena omfattar även gas- och ångform av aktuella metaller.

Kadmium och kadmiumföreningar uttryckt som kadmium (Cd)

Tallium och talliumföreningar uttryckt som tallium (Tl)
 

 

Totalt 0,05

Kvicksilver och kvicksilverföreningar uttryckt som kvicksilver (Hg)  0,05

Antimon och antimonföreningar uttryckt som antimon (Sb)  

Arsenik och arsenikföreningar uttryckt som arsenik (As)  

Bly och blyföreningar uttryckt som bly (Pb)  

Krom och kromföreningar uttryckt som krom (Cr)  

Kobolt och koboltföreningar uttryckt som kobolt (Co) Totalt 0,5

Koppar och kopparföreningar uttryckt som koppar (Cu)  

Mangan och manganföreningar uttryckt som mangan (Mn)  

Nickel och nickelföreningar uttryckt som nickel (Ni)  

Vanadin och vanadinföreningar uttryckt som vanadin (V)
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d) Medelvärden med provtagningstid på minst sex och högst åtta timmar (ng/m3)

Dioxiner och furaner 0,1

e) Värden för utsläpp av kolmonoxid

- 50 mg/m3 som dygnsmedelvärde.

- 150 mg/m3 för minst 95 % av samtliga 10-minutersmedelvärden eller 100 mg/m3 för samtliga

halvtimmesmedelvärden, mätt under en 24-timmarsperiod.

Tillståndsmyndigheten får medge undantag för förbränning i fluidiserad bädd, förutsatt att utsläppsgränsvärdet

för kolmonoxid fastställs till högst 100 mg/m3 som timmedelvärde.

1. Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76 av den 4 december 2000 om förbränning av avfall (EGT L

332, 28.12.2000, s. 91, Celex 32000L0076).

*. Med m3 avses genomgående m3 torr gas normaliserad till temperaturen 273 K och trycket 101,3 kPa.


