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Förord 
Denna rapport utgör slutleveransen av projektet ”Kartläggning av styrmedel 
förbränningsanläggningar” (kontrakt: NV-05095-20), finansierat av Naturvårdsverket. 
Kontaktperson för Naturvårdsverket har varit Maria Ullerstam. I referensgruppen har även Anna 
Brunlöf, Dag Henning, Hans Hjortsberg och Elin Sieurin ingått. Projektet har letts av Ingrid 
Mawdsley, och projektmedarbetare har varit Lovisa Källmark och Stefan Åström, alla vid IVL 
Svenska Miljöinstitutet. Stora delar av datainsamlingen har genomförts tidigare av SMED-
konsortiet (www.smed.se). Tack till Karin Sjöberg på IVL för granskning av rapporten. Tack också 
till Maria Ullerstam, Anna Brunlöf, Dag Henning, Hans Hjortsberg och Elin Sieurin för aktivt 
engagemang i projektet. I och med Naturvårdsverkets godkännande av denna rapport betraktas 
projektet som avslutat. Alla fel är författarnas egna. 

  



 

 

Förkortningar  
BAT Best Available Technology 

CLM BATC BAT-slutsatser gällande produktion av cement, kalk och magnesiumoxid 

EU ETS EU:s system för handel av utsläppsrätter 

FFA Förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 

FMF Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar 

FSF Förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar  

IUF Industriutsläppsförordningen (2013:250) 

LCP BATC BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar 

MPF Miljöprövningsförordningen (2013:251) 

PP BATC BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartong 

WI BATC BAT-slutsatser för avfallsförbränning 
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Sammanfattning 
Styrmedel för utsläpp av luftföroreningar respektive växthusgaser kan ha en samverkande eller 
motverkande effekt. På samhällsnivå är samverkan mellan olika styrmedel känd, men hur 
styrmedlen påverkar de beslut som tas av enskilda verksamheter är mindre känt. Det här projektet 
syftar till att studera hur utsläpp av kväveoxider och partiklar från en förbränningsanläggning 
påverkas av klimatstyrmedel och hur utsläpp av växthusgaser påverkas av luftstyrmedel.  

Sex regleringar som reglerar begränsningsvärden för utsläpp av luftföroreningar från 
förbränningsanläggningar ingår i studien tillsammans med åtta ekonomiska styrmedel. Åtta 
förbränningsanläggningar har valts ut som representerar olika typer av förbränningsanläggningar 
med avseende på vilka regleringar de omfattas av, vilka bränslen de förbränner, storlek, osv. 
Genom att beräkna det monetära kassaflödet som de ekonomiska styrmedlen ger upphov till för 
var och en av anläggningarna har anläggningarnas incitament till åtgärder, samt vilka åtgärder 
som är aktuella, bedömts. Åtgärdernas effekt på utsläppen har därefter uppskattats baserat på de 
regleringar som anläggningen omfattas av.  

Studien visar att klimatstyrmedel för förbränningsanläggningar kan leda till högre utsläpp av 
luftföroreningar och styrmedel för luftföroreningar kan leda till högre utsläpp av växthusgaser. 
Klimatstyrmedlens effekt på luftföroreningar begränsas dock av befintliga regleringar, och 
luftstyrmedlens påverkan på växthusgaser bedöms vara mycket små. I ett antal fall leder byte av 
bränsle från fossila bränslen till biogena bränslen, som gynnas av klimatstyrmedel (EU:s system för 
handel med utsläppsrätter, elcertifikatsystemet, energiskatter), till att utsläppen av kväveoxider 
och partiklar riskerar att öka. Befintliga begränsningsvärden för utsläpp vid förbränning av 
biobränslen begränsar den potentiella utsläppsökningen av luftföroreningar. Risken för att 
styrmedel för luftföroreningar (kväveoxidavgiftssystemet och regleringarna) leder till ökade 
växthusgasutsläpp, på grund av energin som används för rening av luftföroreningar, är mycket 
liten.  

Studien visar också att styrmedlen i vissa fall samverkar med varandra. Här ingår framför allt 
styrmedel som syftar till energieffektivisering, som leder till minskade utsläpp av växthusgaser 
såväl som luftföroreningar, men även denna effekt bedöms överlag vara liten.    
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Summary 
Climate and air pollution policy instruments, respectively, may have a collaborative or 
counteractive effect. On the societal level, interactions between policy instruments are known, 
however in what way they affect the decisions made by the single operator is not as well known. 
This project aims to study how emissions of nitrogen oxides and particles from a combustion plant 
are affected by climate policy instruments and, respectively, how greenhouse gas emissions are 
affected by policy instruments for air pollution.  

Six regulations that regulate emission limit values for air pollutants from combustion plants are 
included as well as eight economic policy instruments. Eight combustion plants have been selected 
that represent different types of combustion plants in regard to what regulations they are subject 
to, what fuels they use, size, etc. By calculating the monitory cash flow that the economic policy 
instruments cause for each of the plants, the plants’ incentive for taking action has been evaluated 
as well as what the relevant actions are. The actions’ effect on emissions have subsequently been 
estimated based on the regulations that the plants are subject to. 

The study shows that climate policy instruments for combustion plants can result in higher 
emissions of air pollutants and air pollution policies can result in higher emissions of greenhouse 
gases. However, climate policy instruments’ effect on air pollution is limited by existing 
regulations and air pollution policy instruments’ effect on greenhouse gas emissions are estimated 
to be very small. In a number of cases, switching from fossil fuels to biofuels, promoted by climate 
policy instruments (the EU Emission Trading System, the electricity certificate system, energy 
taxes), results in a risk of increasing emissions of nitrogen oxides and particles. Existing emission 
limit values for biofuels limit the potential increase in emissions of air pollutants. Policy 
instruments for air pollution (nitrogen oxide charge system and regulations) pose a very small risk 
of increased greenhouse gas emissions due to the energy needed for flue gas treatment. 

The study also shows that policy instruments in some cases collaborates with each other. This is 
especially true for policy instruments aiming at improving energy efficiency, resulting in lower 
emissions of greenhouse gases as well as air pollutants, however this effect is also estimated to be 
small in general. 
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Introduktion 
Det är väl känt att mänskliga utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser är gränsöverskridande 
och orsakar stora effekter på luftkvalitet och klimatförändringar. Problemen med dålig luftkvalitet 
uppmärksammades tidigare än problemet med mänskliga växthusgasutsläpp, och styrmedel för 
att kontrollera dessa har funnits i mer än ett halvt sekel. Då Sverige var tidigt ute finns det även 
sedan 1990-talet styrmedel för att minska utsläpp av växthusgaser. 

Ändringar i luftkvalitet och klimatförändringar påverkar varandra på flera sätt. Mest välstuderat 
är luftföroreningars påverkan på klimatförändringar genom dess påverkan på strålningsbalansen. 
Luftföroreningar absorberar eller reflekterar solens instrålning beroende på typ av luftförorening, 
så utsläppsminskning av luftföroreningar har värmande eller kylande påverkan. Dessutom 
kommer klimatförändringar påverka andra miljöproblem som traditionellt är kopplade till 
luftkvalitet, såsom försurning, biodiversitet och övergödning. Ändrade temperatur- och 
nederbördsmönster påverkar ekosystemens motståndskraft mot annan mänsklig påverkan.  

Den ömsesidiga påverkan mellan luftkvalitet och klimatförändringar gäller inte bara miljöeffekter, 
utan även utsläpp. Utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser härstammar till största del från 
samma källor (förbränning av bränslen, industri-processer samt jordbruk), så det är naturligt att 
åtgärder och styrmedel för att minska utsläpp av antingen luftföroreningar eller växthusgaser har 
ömsesidig påverkan på utsläpp av den andra. Ett typiskt exempel på styrmedel med 
samverkansfördelar mellan utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser är 
energieffektiviseringsincitament, eftersom ett minskat bränslebehov även minskar utsläpp av både 
växthusgaser och luftföroreningar. Ett annat exempel på styrmedel med samverkansfördelar är 
styrmedel som gynnar skifte från förbränning av bränsle till andra energibärare (sol, vind, vatten). 
Exempel på styrmedel som istället driver mot målkonflikt är bränsleskiften från fossila bränslen till 
förnyelsebara fasta bränslen. Fasta biobränslen är generellt mindre energieffektiva, vilket ger högre 
utsläpp. Dessutom har biobränsleeldade anläggningar ofta mildare utsläppskrav. Ett annat 
exempel är användning av dieseldrivna personbilar (som har lägre växthusgasutsläpp än 
bensinbilar men högre luftföroreningsutsläpp), samt användning av utsläppsreningsteknik som 
ökar energi- eller bränslebehov (Karlsson m.fl. 2020, von Schneidemesser & Monks 2013, Åström 
2019). 

Om man byter perspektiv från påverkan på utsläpp till påverkan på ekonomi och policy, så har 
tidigare studier visat att implementering av UNFCCC:s Kyoto-protokoll, som reglerar utsläpp av 
växthusgaser, oftast leder till minskade åtgärdskostnader för att nå ett givet luftkvalitetsmål, men 
att en integrering av dessa policy-områden skulle lett till än större kostnadsbesparingar (Syri m.fl. 
2001, van Vuuren m.fl. 2006). Alternativt kan sägas att integrering möjliggör högre ambitionsnivå 
på luftkvalitetspolicies för samma totalkostnad. Ungefär samma slutsatser gäller även fram till 
åtminstone 2030 i Europa (McCollum m.fl. 2013, Rafaj m.fl. 2013). Däremot är storleken på 
besparingen/ambitionshöjningen beroende av det specifika styrmedel som används samt dess 
ambitionsnivå. Utsläppshandel med växthusgaser leder till geografisk flexibilitet av 
utsläppsminskningar, vilket i sin tur gör att påföljande utsläppsminskning av luftföroreningar kan 
ske på ogynnsamma platser med avseende på hälso- och miljöeffekter (Syri m.fl. 2001, van Vuuren 
m.fl. 2006).  

Även om man sedan många år har bra koll på hur samverkan mellan luft- och klimatpolicies 
fungerar generellt för samhället och dess energi- och transportsystem, så är bilden inte lika klar för 
enskilda anläggningar trots att det är på denna nivå som flera beslut som påverkar utsläpp tas. Så 
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för att överbrygga åtminstone delar av denna kunskapslucka syftar detta projekt till att studera hur 
utsläpp av luftföroreningar från en anläggning påverkas av klimatstyrmedel och hur utsläpp av 
växthusgaser påverkas av luftstyrmedel. För att kunna uppfylla syftet med projektet undersöker vi 
följande: 

• vilka styrmedel påverkar verksamhetsutövaren och vad är det primära syftet med 
styrmedlet,  

• hur påverkar olika styrmedel utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser och i vilken 
riktning,  

• finns det styrmedel som samverkar/motverkar varandra, i så fall vilka och på vilket sätt? 
 

Metod & Data 
För att kunna ge ett, åtminstone indikativt, svar på dessa frågor har vi genomfört en studie av 
styrmedel, styrmedelskostnader och utsläpp från åtta representativa förbränningsanläggningar. 
Studien har utgångspunkt i nuläget, och analysen ger svar på hur åtgärder som görs baserat på 
nuläget påverkar utsläppen. Studien är med andra ord inte en konsekvensanalys. Som grund för 
analysen genomfördes en litteraturöversikt av tidigare luft- och klimatstyrmedelsanalyser. Med 
bas i litteraturöversikten valdes de viktigaste styrmedlen ut för analys efter diskussion med 
experter på Naturvårdsverket. Baserat på valda styrmedel valdes ett antal verkliga förbrännings-
anläggningar som bas för beräkningarna. Anläggningarna skiljer sig åt med avseende på vilka 
styrmedel som reglerar deras utsläpp och med avseende på om de karaktäriseras som 
tillverkningsindustri eller el- och värmeproduktion. Teknisk information om anläggningarna, 
bränsle- och energianvändning, produktion av el och värme, utsläpp och avfallsprodukter 
samlades in från framför allt anläggningarnas miljörapporter. Där uppgifter saknades har 
antaganden gjorts. Kostnader och intäkter för utvalda styrmedel beräknades för var och en av 
typanläggningarna för året 2019. Utifrån regleringar och storleken på det monetära kassaflödet 
kopplat till ekonomiska styrmedel har vi dragit slutsatser om vilka styrmedel som, i monetära 
termer, bör ge störst incitament till förändringar. Efter identifiering av vilka styrmedel som kan 
tänkas ha påverkan på utsläpp analyseras om styrmedlet leder till samverkan eller motverkan 
mellan luft- och klimatför varje enskild anläggning. Därefter har vi försökt syntetisera generella 
lärdomar. 

Det är ett antal avgränsningar som påverkar de slutsatser som kan dras utifrån resultaten. Först 
och främst så studerades bara utsläpp av kväveoxider (NOx), partiklar (PM), och koldioxid (CO2). 
Dessutom studerades bara befintliga förbränningsanläggningar. Detta innebär att den effekt ett 
styrmedel kan ha på investeringsbeslut för ny verksamhet eller rivningsbeslut inte har inkluderats 
i studien. Flera av de styrmedel vi studerat påverkar även investering i svensk sol- och vindkraft, 
investeringsbeslut vars påverkan på utsläpp alltså ligger utanför denna analys. Och även om det är 
omtvistat, så finns det bedömare som länkar samman vissa styrmedel med beslut att lägga ner 
anläggningar i förtid. Inte heller sådana besluts påverkan på utsläpp har inkluderats i denna 
studie. Kort och gott, denna rapport presenterar resultat för enskilda befintliga förbrännings-
anläggningar, utan hänsyn till systemövergripande långsiktiga konsekvenser av styrmedel.   

Studien är dessutom relativt begränsad med avseende på vilka utsläppsminskande lösningar vi 
har kunnat ta i beaktande. Vi har beaktat användning av reningsteknik, bränsleskiften och 
effektivisering, men processomställningars påverkan på utsläpp har vi inte kunnat ta hänsyn till. 
Tidigare erfarenhet har visat hur styrmedel faktiskt kan komma att påverka hur en anläggning 
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väljer att producera sin produkt. Exempel är när pappers- och massaindustrin började recirkulera 
de kemikalier som används för massaproduktion, eller när järn- och stålindustrin började 
producera pellets istället för sinter. Båda dessa förändringar påverkade utsläppsintensiteten hos 
industrins kärnverksamhet, men vilka förutsättningar som gäller för att styrmedel skall kunna vara 
tungan på vågen för att ge omställning av tillverkningsprocesser är fortfarande oklart och därmed 
inte med i denna studie.  

Till detta kommer att de styrmedel som beaktats för analys är kvantitativa och direkta till sin natur. 
Vi har inte försökt inkludera styrmedel såsom ’finansiering av forskning och utveckling’, 
informationskampanjer, offentlig upphandling o.s.v., då påverkan på utsläpp från dessa i 
dagsläget inte är kvantifierbara såvitt vi känner till. Styrmedel som är riktade mot energi-
användning snarare än produktion av värme och el har inte heller inkluderats i studien. Och än 
mer indirekta påverkansfaktorer som lobbying, opinionsbildning och att ett styrmedel kan vara en 
förutsättning för ett annat styrmedel är av samma skäl undantagna. Vår förståelse är att effekter på 
utsläpp av sådana faktorer är situationsberoende och mycket svårförutsägbara. 

De möjliga åtgärder som vi har studerat består bland annat av installation av reningsteknik och 
byte från ett bränsle till ett annat. Det bör dock påpekas att dessa åtgärder kan begränsas på flera 
sätt. Installering av reningsteknik på en befintlig panna kan t.ex. begränsas av praktiska och 
förbränningstekniska orsaker. Byte av bränsle kan begränsas av såväl tekniska orsaker som av 
anläggningarnas tillstånd. I den här studien har vi behandlat dessa åtgärder utan att ta hänsyn till 
dessa och andra begränsningar. 

Till sist har studien avgränsats med hänsyn till vilka förbränningsanläggningar som har 
inkluderats. Endast två industribranscher, som bidrar till stora utsläpp av växthusgaser respektive 
luftföroreningar, har representerats. Inte heller någon energianläggning som enbart producerar el 
har inkluderats, då dessa anläggningar i huvudsak fungerar som spets- och reservanläggningar 
och därmed inte har så stor produktion.   
 

Vilka styrmedel påverkar en anläggnings 
utsläpp?  
Teorin kring styrmedel antyder att i stort sett alla tänkbara styrmedel påverkar utsläpp genom 
dess påverkan på insatsvarors relativpriser, påverkan på utbudspriser eller på efterfrågan. Men 
detta synsätt är förenklat. Så i denna studie har vi valt att justera denna grundteori i ett försök att 
vara något mer verklighetsnära, framförallt vad gäller ekonomiska styrmedel. 

Vårt angreppssätt har varit olika för olika typer av styrmedel. För de styrmedel som antingen 
specificerar teknikval eller krav på utsläppshalter (regleringar) har vi antagit att kraven möts 
oavsett vad de kostar. Detta är ett rimligt antagande, då det är möjligt för myndigheter att 
kontrollera avvikelse från regleringskrav genom inspektion. Regleringskrav har antagits mötas 
med hjälp av investering i reningstekniker eller modifiering av förbränningsteknik så att haltkrav 
nås. Då det finns flera regleringar som ställer olika krav på utsläppshalter av samma ämne behövs 
en urskiljningsprincip för att kunna se vilken reglering som har störst effekt på utsläppen. I denna 
studie har vi antagit att en reglering påverkar utsläpp om ingen annan reglering ställer högre krav. 
Om t.ex. tillståndet enligt miljöbalken anger ett begränsningsvärde på 100 mg/m3 rökgas och 
samtidigt Förordningen för stora förbränningsanläggningar anger ett begränsningsvärde på 80 
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mg/m3 rökgas har vi antagit att den senare har effekt på anläggningens utsläpp. Jämförelsen 
kompliceras dock av att begränsningsvärdena uttrycks på olika sätt i de olika regleringarna, t.ex. 
som dygnsmedelvärden, månadsmedelvärden eller årsmedelvärden. Dessutom gäller BAT-
slutsatser med utsläppsvärden endast vid normal drift, medan t.ex. begränsningsvärden kopplade 
till tillståndet ofta gäller för all drift. Vi har inte kunnat ta hänsyn till dessa skillnader i enheter eller 
tidsmått, utan har antagit att regleringen med det lägsta begränsningsvärdet är det mest strikta och 
därmed påverkar anläggningens utsläpp. Betydelsen av dessa antaganden är inte helt lätt att 
förutse, men i de fall då vi ansatt att utsläpp regleras av BAT-slutsatser, så överskattar vi 
styrmedlets minskning av utsläpp.  

Ett ekonomiskt styrmedel har antagits påverka utsläpp endast om det – relativt de andra 
ekonomiska styrmedlen – tillhör de styrmedel som orsakar anläggningen störst kassaflöde (stora 
utgifter eller intäkter). Om styrmedlet endast leder till litet kassaflöde för anläggningen har vi 
antagit att företaget accepterar kostnaden och att kostnaden antingen påverkar anläggningens 
vinstmarginal eller flyttas över på kund, utan att detta påverkar utbuden eller efterfrågad kvantitet 
av anläggningens produkt. För detta antagande stödjer vi oss på tankar om att varje företag har en 
huvudkompetens (core business) som ligger i fokus för investeringsprioriteringar, samt att 
mängden tillgängligt kapital är begränsat (Hamel & Doz 1989, Möllersten & Sandberg 2004). Så 
även om investering i en lösning för att minska betalning av en miljöskatt skulle löna sig 
omedelbart, så kanske bara tillgängligt kapital räcker till mer prioriterade investeringar (med 
samma lönsamhet). Därför har vi ansatt att anläggningen endast agerar på de tre största 
kassaflödena kopplade till de studerade styrmedlen.  

För vissa anläggningar förekommer intressanta specialfall, där data från miljörapporter indikerar 
att andra drivkrafter än regleringar eller styrmedlen med stora kassaflöden påverkar utsläpp. 
Exempel är om rapporterade utsläppsfaktorer är lägre än de föreskrivna i regleringar, eller om de 
reningstekniker som används är så effektiva att de överkompenserar de föreskrivna regleringarna. 
I dessa fall söker vi enklast möjliga förklaring bland alla de beaktade styrmedlen och allokerar 
utsläppspåverkan till det styrmedel som riktar in sig mot aktuellt utsläpp, men p.g.a. 
kassaflödesskäl inte varit inkluderat enligt principerna ovan.  
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Utvalda styrmedel 
14 olika styrmedel för utsläpp av kväveoxider, partiklar och växthusgaser riktade mot 
förbränningsanläggningar har inkluderats i studien. Av dessa är sex regleringar som föreskriver 
begränsningsvärden för utsläpp: 

• Tillstånd enligt miljöbalken (Miljöprövningsförordningen i rapporten) 
• BAT-slutsatsdokument (Industriutsläppsförordningen i rapporten)  
• Förordningen om stora förbränningsanläggningar  
• Förordningen om förbränning av avfall 
• Förordningen om medelstora förbränningsanläggningar 
• Ekodesignförordningen för fastbränslepannor 

De övriga åtta är ekonomiska styrmedel: 

• Energiskatt på bränslen 
• Koldioxidskatt på bränslen 
• Energiskatt på elektrisk kraft 
• Avfallsförbränningsskatt 
• Klimatklivet (bl.a. byte från fossilt till biobränsle) 
• EU:s system med handel för utsläppsrätter 
• Elcertifikatsystemet 
• Kväveoxidavgiftssystemet 

De utvalda styrmedlen sammanfattas i Tabell 1 och Tabell 2 nedan, och deras funktion och primära 
syfte med avseende på utsläpp beskrivs i korthet i Appendix A.   

I Tabell 1 sammanfattas de tekniska mekanismerna som leder till minskade utsläpp av de ämnen 
som styrmedlet syftar till att minska (primära utsläpp), samt teknisk mekanism för hur andra 
(indirekta utsläpp) kan påverkas av styrmedlet. I Tabell 2 sammanfattas de monetära storlekarna 
för respektive styrmedel. 
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Tabell 1. Tekniska mekanismer för hur styrmedlen påverkar det primära utsläppet samt indirekta utsläpp 
för luftföroreningar och växthusgaser. 

Styrmedel Primärt tekniskt sätt som utsläpp 
minskas på 

Primärt 
utsläpp 

Indirekta 
utsläpp som 
kan påverkas 

Hur indirekta utsläpp 
kan påverkas 

Miljöprövnings-
förordningen 

Modifierad förbränning, rening av 
rökgaser, begränsad produktion 

Alla - - 

Industriutsläpps-
förordningen  

Modifierad förbränning, rening av 
rökgaser 

NOx /PM Växthusgaser Ökar pga. ökad 
energianvändning 
från reningsutrustning 

Förordningen om 
stora 
förbrännings-
anläggningar 

Modifierad förbränning, rening av 
rökgaser 

NOx /PM Växthusgaser Ökar pga. ökad 
energianvändning 
från reningsutrustning 

Förordningen om 
förbränning av 
avfall 

Modifierad förbränning, rening av 
rökgaser 

NOx /PM Växthusgaser Ökar pga. ökad 
energianvändning 
från reningsutrustning 

Förordningen om 
medelstora 
förbrännings-
anläggningar 

Modifierad förbränning, rening av 
rökgaser 

NOx /PM Växthusgaser Ökar pga. ökad 
energianvändning 
från reningsutrustning 

Ekodesign-
förordningen för 
fastbränslepannor 

Förbättrad förbränningsteknik på nya 
pannor som säljs på marknaden 

Alla - - 

Energiskatt på 
bränslen 

Ersätta användningen av fossila bränslen 
med antingen 
energieffektivisering/processoptimering 
eller bränsleskifte 

CO2 NOx, PM Minskar pga. minskad 
eller effektivare 
förbränning. Ökar 
pga. ökad användning 
av biobränslen 

Koldioxidskatt på 
bränslen 

Ersätta användningen av fossila bränslen 
med antingen 
energieffektivisering/processoptimering 
eller bränsleskifte 

CO2 NOx, PM Minskar pga. minskad 
eller effektivare 
förbränning. Ökar 
pga. ökad användning 
av biobränslen 

Energiskatt på 
elektrisk kraft 

Minskad elproduktion på grund av 
minskad elanvändning 

Alla - - 

Avfalls-
förbränningsskatt 

Minskad produktion från fossilt eller 
osorterat avfall 

CO2 NOx, PM Minskar pga. minskad 
produktion. Ökar pga. 
ökad användning av 
biobränslen 

Klimatklivet (byte 
från fossilt till 
biobränsle) 

Ersätta användningen av fossila bränslen 
med biobränslen 

CO2 NOx, PM Ökar eller minskar 
beroende på typ av 
panna och bränsle 

EU:s system med 
handel för 
utsläppsrätter 

Ersätta användningen av fossila bränslen 
med antingen 
energieffektivisering/processoptimering, 
bränsleskifte, eller i det långa loppet CCS. 

CO2 NOx, PM Minskar pga. minskad 
eller effektivare 
förbränning. Ökar 
pga. ökad användning 
av biobränslen 

Elcertifikat-
systemet 

Ersätta användningen av fossila bränslen 
med biobränslen, torv, vatten-, vind- eller 
solkraft 

CO2 NOx, PM Minskar pga. 
övergång till icke-
förbränning. Ökar 
eventuellt pga. 
övergång till 
biobränslen 

Kväveoxid-
avgiften 

Modifierad förbränning, rening av 
rökgaser 

NOx CO2 Ökar pga. ökad 
energianvändning 
från reningsutrustning 
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Tabell 2. Styrmedlens totala monetära storlekar. 

Styrmedel Monetär storlek Kommentar & källa  

Miljöprövningsförordningen Teknikkostnad PM 2020. 6 985 MSEK. 
Teknikkostnad NOx 2020. 2 120 MSEK 

Total samhällsekonomisk 
teknikkostnad motsvarande 
dessa fyra regleringar. 
(Amann m.fl. 2018) 

Industriutsläppsförordningen  
Förordningen om stora 
förbränningsanläggningar  
Förordningen om förbränning av 
avfall 
Förordningen om medelstora 
förbränningsanläggningar 

Saknas 
 

Ekodesignförordningen för 
fastbränslepannor 

Saknas 
 

Energiskatt på bränslen Skatteintäkt 2019. 26 617 MSEK SCB (2019) 
Koldioxidskatt på bränslen Skatteintäkt 2019. 22 167 MSEK SCB (2019) 
Energiskatt på elektrisk kraft Skatteintäkt 2019. 25 510 MSEK SCB (2019) 
Avfallsförbränningsskatt Uppskattat skatteintäkt 2022. 530 MSEK Uppskattad skatteintäkt för 

avfallsförbränningskatten är 
en uppskattning hämtad från 
regeringens proposition 
2019/20:32 

Klimatklivet (byte från fossilt till 
biobränsle) 

Investeringsstöd 2019. 615 MSEK Av totalen gick cirka 42 
MSEK till biobränslen och 
stöd till konvertering som 
sannolikt är biobränsle. 
Naturvårdsverket (2019b) 

EU:s system med handel för 
utsläppsrätter 

Handelsomsättning 2019. 4 671 MSEK Egen uträkning baserad på 
totala GHG-utsläppen för den 
handlande sektorn i Sverige 
gånger genomsnittspriset för 
en utsläppsrätt för år 2019 
Ember-Climate (2019). 

Elcertifikatsystemet Handelsomsättning 2019. 7 197 MSEK Egen uträkning baserad på 
faktiskt elcertifikatberättigad 
förnybar elproduktion 
Energimyndigheten (2019b) i 
Sverige gånger 
genomsnittspriset på ett 
elcertifikat för elområde SE1 
2019. Nordpoolgroup (2019). 

Kväveoxidavgift Avgiftsintäkt 2019. 636 MSEK SCB (2019) 
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Utvalda typanläggningar 
Åtta olika typer av anläggningar har studerats. Information om anläggningarna baseras på 
verkliga fall, men har i den här studien givits andra namn. 

1. Resten: El- och fjärrvärmeanläggning (kraftvärmeverk) som främst förbränner 
hushållsavfall 

2. Gnistan: El- och fjärrvärmeanläggning som förbränner olika typer av avfall, 
biobränslen och fossila bränslen 

3. Storflisen: El- och fjärrvärmeanläggning som förbränner biobränslen 
4. Elementet: Fjärrvärmeanläggning som förbränner avfall och biobränslen  
5. Flisen: Mindre fjärrvärmeanläggning som förbränner biobränslen 
6. Traktorn: Liten lantbrukspanna  
7. Kalken: Cementugn 
8. Trädet: Sulfatmassabruk 

Anläggningarna har valts ut av de möjliga typer av anläggningar som illustreras i urvalsträdet i 
Figur 1. Urvalet har utgått från de regleringar som reglerar utsläpp av luftföroreningar 
(Industriutsläppsförordningen (IUF), Förordningen om stora förbränningsanläggningar (FSF), 
Förordningen om förbränning av avfall (FFA), Förordningen om medelstora 
förbränningsanläggningar (FMF) och Ekodesigndirektivet). För varje reglering förgrenas 
urvalsträdet i anläggningar som nästan enbart (>95 %) använder biobränslen (Bio) och sådana som 
använder en blandning av biobränslen och fossila bränslen (Fossil). Därifrån förgrenas trädet 
ytterligare till industrianläggningar (I) och energianläggningar (E). Många av kombinationerna i 
urvalsträdet förekommer inte, eller är ovanliga, och har markerats med N/A, medan några av 
kombinationerna förekommer men har inte prioriterats i den här studien (markerade med röd 
rand). De åtta anläggningarna har valts ut för att täcka så många av de ovan nämnda faktorerna 
som möjligt, och de vanligast förekommande typerna har prioriterats.  
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Figur 1. Urvalsträd för val av typanläggningar. ”Typ 1” till ”Typ 8” representerar utvalda typanläggningar, 
och rutor markerade med röd rand representerar typer av förbränningsanläggningar som finns men som 
inte har inkluderats i studien. 

 

Beräkning av utgifter och subventioner 
Kostnader för reningstekniker 
För de styrmedel vi har studerat är samtliga regleringar satta så att de kontrollerar utsläpp genom 
att sätta utsläppstak och/eller reglerar verksamhetens utsläppsmängder per enhet bränsle eller 
enhet rökgasvolym (utsläppsfaktor). Detta gäller Förordningarna om förbränning av avfall, 
medelstora förbränningsanläggningar, stora förbränningsanläggningar, BAT-slutsatser enligt 
Industriutsläppsförordningen samt tillstånd enligt miljöbalken (Miljöprövningsförordningen). 
Miljöprövningsförordningen reglerar tillståndsprövning för miljöfarliga verksamheter och 
inkluderar många krav. I denna studie har vi enbart tagit hänsyn till den del av anläggningarnas 
tillstånd som är kopplad till begränsningsvärden för utsläpp till luft. Allokeringen av 
teknikkostnader kopplade till regleringar följer samma princip som för utsläppsallokering som 
presenterats ovan.  

Kostnader som kan associeras med de styrmedel som påverkar en anläggnings utsläppsfaktorer 
uppskattas med stöd i de kostnader för reningstekniker och andra tekniska lösningar som finns 
representerat i GAINS1-modellens databas. GAINS-modellen är en beslutstödsmodell som i 
huvudsak används för att analysera vilka åtgärder som kan användas för att på ett 
kostnadseffektivt sätt minska utsläpp av luftföroreningar i Europas länder. GAINS-modellen tar 
hänsyn till: att flera utsläpp påverkar flera olika typer av miljö-, hälso-, och klimatproblem, att 
populationsdensitet och ekosystems känslighet för luftföroreningar varierar mellan Europas 
regioner, att utsläpp av luftföroreningar och deras spridning över Europa följer meteorologiska 

                                                           

1 https://gains.iiasa.ac.at/gains/SCA/index.login?logout=1  

https://gains.iiasa.ac.at/gains/SCA/index.login?logout=1
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väderförhållanden, samt att den ekonomiska strukturen i varje land påverkar landets förmåga att 
implementera utsläppsminskningar. Genom att fokusera på åtgärdskostnadsminimering kan 
modellen identifiera i vilken region och sektor som utsläpp bör minskas för att ge mesta 
miljöförbättring till lägsta möjliga kostnad. För att kunna svara på sådana frågor måste GAINS-
modellen bygga analyserna på en databas över åtgärder, deras effekt samt deras kostnader. De 
åtgärder som finns representerade i modellen är i huvudsak olika utsläppsrenande åtgärder. Den 
versionen av databasen som använts för att uppskatta kostnader för utsläppsrening i denna studie 
finns presenterad i Amann m.fl. (2018).  
 
För att teknikkostnader såsom de ses av en anläggning skall vara så jämförbara som möjligt med 
utsläppshandel och andra ekonomiska flöden har vi ansatt att kostnaderna för teknikerna i 
GAINS-databasen beräknas med en investeringsränta på 10 % och en ekonomisk livslängd på max 
10 år. Detta innebär att våra skattningar av kostnader för reningsteknik är högre än vad som 
brukar anges i andra policy-sammanhang (där 4 % ränta och teknikens hela livslängd oftast anges). 
Hur mycket högre är teknikberoende. Vi har dessutom ansatt att den årliga teknikkostnaden 
inkluderar både investeringskostnader och drifts- och underhållskostnader. Dessa val påverkar till 
viss del kostnadsjämförelsen mellan regleringar och andra styrmedel. Vi har överskattat 
teknikkostnaders andel av en anläggnings totala styrmedelskostnader i de fall då anläggningen har 
lägre ränta på de finansiella resurser som behövs för investering i miljöteknik och ifall 
reningstekniken redan är avräknad. All data över reningsteknik finns offentligt tillgängliga i 
GAINS-modellen efter registrering. Vi har antagit en konverteringskurs på 10 SEK2020 per €2005.   
 

Energiskatt på bränslen 
Skattekostnaderna för energiskatt på bränslen har beräknats för alla bränslen som används och 
som omfattas av skatten. Skattesubventioner har beräknats för: 

• Industrianläggningar (SNI-kod 05-33):  
o För bränslen som inte används för produktion av el – 70 % avdrag 
o För bränslen som används för produktion av el – 100 % avdrag 

• El- och fjärrvärmeanläggningar: 
o För bränslen som används för produktion av el – 100 % avdrag 

Bränsle och el som används för produktion av el har beräknats genom att vikta elproduktionen 
mot total energiproduktion (el och värme). 

Koldioxidskatt  
Skattekostnader för koldioxidskatt har beräknats för alla bränslen som används och som omfattas 
av skatten. Skatteavdrag och undantag har beräknats för: 

• Industrianläggningar som ingår i EU ETS – 100 % avdrag 
• El- och fjärrvärmeanläggningar som ingår i EU ETS:  

o Bränsle som används för elproduktion – 100 % avdrag,  
o Bränsle som inte används för elproduktion – 9 % avdrag 

• Anläggningar som inte är med i EU ETS: 
o För bränslen som används för produktion av el – 100 % avdrag 

Energiskatt på elektrisk kraft 
Energiskatt på elektrisk kraft har beräknats på den andel av elanvändningen av inköpt el som 
används för annat än produktion av el. Skattesubvention har beräknats för: 
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• Industrianläggningar med 0,285 kr/kWh förbrukad el. För industrianläggningar antas att 
all inköpt el beskattas, då elen framför allt används för processerna och inte för produktion 
av el och värme. 

Avfallsförbränningsskatt 
Avfallsförbränningsskatt har beräknats för icke-farligt, osorterat avfall samt den del av det icke-
farliga, sorterade avfallet som är fossilt. Skatten tas inte ut för biobränslen. Skatten antas vara 125 
kr/ton avfall, dvs. den skatt som gäller från och med år 2022. Skattesubvention för avfallsskatten på 
100 % har beräknats för fossilt avfall som går ut ur anläggningen och för avfall som ingår i 
anläggningens produkter. För avfallsförbränningsanläggningar där annan information saknas 
antas att slagg och aska tillsammans utgör 19 vikt-% av mängden avfall samt att andelen av slagg 
och aska som är av fossilt ursprung är densamma som i förbränt avfall. 

Klimatklivet 
Klimatklivet har beaktats för en av anläggningarna, som antas ha fått bidrag för investering i en 
fastbränslepanna. Bidraget antas uppgå till 53 % av investeringskostnaderna (genomsnittlig 
bidragsandel för energikonvertering), och kostnaden för fastbränslepannan antas vara 250 000 kr 
som fördelas på tio år. 

EU:s system för handel med utsläppsrätter 
Kostnader och intäkter från EU:s system för handel med utsläppsrätter beräknas för de 
anläggningar som är med i systemet. Priset för utsläppsrätter beräknas baserat på anläggningarnas 
utsläpp av fossil koldioxid och dikväveoxid, och fri tilldelning av utsläppsrätter hämtas från 
statistik över utsläpp och utfärdade fria utsläppsrätter för 2019 års utsläpp inom EU ETS 
(Naturvårdsverket 2020). Genomsnittspriset för 2019 har använts (246 kr/ton). 

Elcertifikatsystemet 
Inkomst från elcertifikat har beräknats för de anläggningar som är med i elcertifikatssystemet. 
Tilldelningsfaktorn har om möjligt beräknats som andelen elproduktion som produceras i pannor 
som är nyare än 15 år och där biogena bränslen används. I andra fall har tilldelningsfaktorn 
använts som anges enligt Energimyndighetens förteckning för godkända anläggningar för 
tilldelning av elcertifikat från 2020-08-10 (Energimyndigheten 2020). Genomsnittspriset för 2019 
har använts (401 kr/MWh). 

Kväveoxidavgift 
Kväveoxidavgift och återföring beräknas för de anläggningar som är med i 
kväveoxidavgiftssystemet. Eftersom vissa pannor i en anläggning kan vara med i systemet, medan 
andra inte är med, har kväveoxidutsläppen och energiproduktionen som rapporterats för år 2019 
av anläggningarna hämtats från Naturvårdsverkets PM Miljöavgift på utsläpp av kväveoxider från 
energiproduktion år 2019 - resultat och statistik (Naturvårdsverket 2020a). 
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Resultat 
Resultaten från studien presenteras både från litteraturöversikten och för de egna analyserna av 
anläggningarnas rimliga utsläppspåverkan som påföljd av styrmedel. I slutet presenterar vi även 
en kort sammanställning per styrmedel.  

Styrmedlens nationella effekter på utsläpp  
Styrmedlens effekt på de avsedda utsläppen har i flera fall utvärderats av myndigheter eller andra. 
Ofta görs också konsekvensbedömningar inför införande av ett styrmedel. I ett fåtal fall har även 
effekten av andra utsläpp än det avsedda utvärderats. En översikt av tidigare utförda 
utvärderingar presenteras nedan för de styrmedel som ingår i den här studien. Här ingår både 
utvärderingar om hur styrmedlen historiskt har påverkat utsläppen och bedömningar om hur 
styrmedel kan komma att påverka utsläppen i framtiden.  

Industriutsläppsdirektivet 
Effekterna av Industriutsläppsdirektivet har utvärderats av EU (Grebot & Scarbrough 2019, 
European Commission 2020). Man har kunnat konstatera att på europeisk nivå har utsläppen av 
luftföroreningar från industriverksamheter minskat över de senaste åren och att 
Industriutsläppsdirektivet har bidragit till minskningen. Man har också kunnat se att de positiva 
effekterna av BAT-slutsatserna är mycket större än kostnaderna. 

Förordningen om medelstora förbränningsanläggningar 
En konsekvensbedömning av Förordningen för medelstora förbränningsanläggning har gjorts av 
Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2017) där man uppskattade att förordningen skulle leda till 
en minskning av stoftutsläppen med 1,35 kiloton år 2025 och 2,48 kiloton år 2030. Utsläppen av 
kväveoxider bedömde man inte kommer påverkas, då utsläppsnivåerna från Sveriges medelstora 
förbränningsanläggningar ligger under förordningens begränsningsvärden.  

Även förordningens kostnadseffektivitet har uppskattats av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 
2017). År 2025 anger man att den genomsnittliga kostnaden för att minska stoftutsläppen i enlighet 
med förordningen är 49,8 kr/kg stoft och år 2030 74,6 kr/kg stoft, medan marginalkostnaden år 
2025 är 820 kr/kg stoft och år 2030 2400 kr/kg stoft. 

Ekodesignförordningen för fastbränslepannor 
Ekodesigndirektivet som helhet, inklusive energimärkning, förväntas leda till minskade utsläpp av 
koldioxid med 200 tusen ton och minskade partikelutsläpp med tio tusen ton (Energimyndigheten 
2019). 

Energiskatt, koldioxidskatt, elcertifikatsystemet och EU ETS 
I Naturvårdsverkets underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan (Naturvårdsverket 
2019) diskuteras de samlade effekterna av ett antal styrmedel, där energiskatt på bränslen, 



 

15 
 

koldioxidskatt, elcertifikatsystemet och EU ETS ingår. En modellering med TIMES-NORDIC2 har 
gjorts, som visar styrmedlens påverkan på olika sektorer idag jämfört med 1990. 

För el- och fjärrvärmesektorn visar modelleringen att utsläpp av 11-18 miljoner ton koldioxid har 
undvikits genom utvecklingen av styrmedlen sedan 1990. Låga priser i EU ETS har gjort att 
effekten på användning av fossila bränslen i kraftvärmeverk har avstannat sedan 2005, medan 
elcertifikatsystemet har bidragit till en fortsatt låg användning av fossila bränslen i 
kraftvärmeverken. 

Styrmedlens samlade effekt på industrin är enligt modelleringen lägre idag än 1990 på grund av att 
energiskatt på bränsle redan fanns för industrin år 1990. När sedan koldioxidskatten infördes 
sänktes samtidigt energiskatten.  

Avfallsförbränningsskatt 
Enligt en konsekvensanalys (Regeringens proposition 2019/20:32) kommer 
avfallsförbränningsskatten leda till minskad avfallsförbränningskapacitet efter år 2030. Beroende 
på vad som ersätter avfallsförbränning kan utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar 
minska. Om avfallsförbränning ersätts med icke-förbränningsalternativ minskar utsläppen av både 
växthusgaser och luftföroreningar. Om avfallsförbränning däremot ersätts med förbränning av 
biomassa som ger högre utsläpp av luftföroreningar kan utsläppen av luftföroreningar öka. 
Utsläppen kan också minska genom att ökad materialåtervinning ersätter produktion av nya 
material.  

Elcertifikatsystemet 
20 TWh förnybar kraft har tillkommit i Sverige sedan 2012 och 8,4 TWh i Norge, av denna består 
63 % av vindkraft, 21 % av vattenkraft och 15 % av bioenergi. Som alternativ till fossil elkraft 
innebär vindkraft och vattenkraft minskade utsläpp både av fossil koldioxid och luftföroreningar, 
medan biokraft potentiellt kan leda till högre utsläpp av kväveoxider än fossil elenergi 
(Energimyndigheten 2019a). 

Klimatklivet 
Enligt 2019 års lägesbeskrivning för Klimatklivet (Naturvårdsverket 2019a) förväntas de åtgärder 
som har fått stöd genom Klimatklivet bidra till en minskning av växthusgasutsläpp på 1 450 000 
ton koldioxidekvivalenter per år. För energikonvertering från fossila bränslen till biobränslen inom 
industrin och lantbruk förväntas de åtgärder som hittills har beviljats leda till en årlig minskning 
av växthusgasutsläpp med 287 000 ton koldioxidekvivalenter (Naturvårdsverket, 2020b).  

Klimatklivets effekt på luftföroreningar har analyserats och visar att Klimatklivet kommer bidra till 
minskade utsläpp av kväveoxider medan övriga föroreningar inte kommer att förändras i 
betydande utsträckning (Naturvårdsverket 2019a).  

Kostnaden för Klimatklivet har beräknats till 20 öre per kilo koldioxid (Naturvårdsverket 2019a).  
 

Kväveoxidavgiftssystemet 
De specifika utsläppen (kg NOx/kWh nyttiggjord energi) har mer än halverats sedan 1992 då 
kväveoxidavgiften infördes, från 0,41 kg NOx/MWh 1992 till 0,169 kg NOx/MWh 2019. De senare 
åren har minskningen av de specifika utsläppen planat ut (Figur 2). Avgiften har en begränsad 
                                                           

2 https://www.profu.se/times.htm  

https://www.profu.se/times.htm
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effekt och funktion när det gäller att reducera de totala utsläppen som endast har minskat 
marginellt från 15 305 ton 1992 till 12 027 ton 2019 (Naturvårdsverket 2014). 

 

Figur 2. Kväveoxidutsläpp och nyttiggjord energi i kväveoxidavgiftssystemet. Data från   
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Energi/Kvaveoxidavgiften/Resultat-for-kvaveoxidavgiften/ 

Styrmedlens effekter på 
förbränningsanläggningar 
För de enskilda anläggningarna är bilden varierad, men överlag finns en risk att några av 
klimatstyrmedlen leder till viss ökning av luftföroreningar medan andra klimatstyrmedel har 
samverkanseffekter. Luftstyrmedel har minimal påverkan på utsläpp av växthusgaser.  

Sammanvägd bedömning 
De ekonomiska styrmedlens pengaflöden ger en indikation på hur sannolikt det är att 
anläggningarna vidtar åtgärder på grund av dessa. I Figur 3 jämförs storleken på de ekonomiska 
styrmedlen, med avseende på nettobeloppen i absolutbelopp av nettokostnader eller intäkter, som 
andel av anläggningens totala nettobelopp för de ekonomiska styrmedlen.  
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Figur 3. Nettobelopp i absolutbelopp av nettokostnader eller intäkter, som andel av anläggningens totala 
nettobelopp för de ekonomiska styrmedlen. 

 

EU ETS är det styrmedel som generellt genererar störst pengaflöden. Av de anläggningar som är 
med i detta handelssystem (sju anläggningar av åtta) orsakar systemet det största eller näst största 
pengaflödet. EU ETS gynnar en övergång från fossila bränslen till biogena bränslen, vilket innebär 
en risk att utsläpp av luftföroreningar ökar. Dock begränsas risken i och med att nivån på 
begränsningsvärden för biogent och fossilt bränsle ofta inte skiljer sig i så stor utsträckning. 
Dessutom förbränner flera av anläggningar redan så stor andel biobränsle att den fria tilldelningen 
av utsläppsrätter är större än anläggningens växthusgasutsläpp och därmed resulterar i en 
potentiell intäkt från EU ETS. För en av de studerade anläggningarna kan stoftutsläppen minska 
om bränslebyte sker på grund av EU ETS. 

Endast två av typanläggningarna är med i elcertifikatsystemet som orsakar det största pengaflödet 
för en av anläggningarna. Då elcertifikatsystemet, liksom EU ETS, gynnar byte till biogena 
bränslen riskerar utsläpp av luftföroreningar att öka. Det har vi dock inte kunnat se som en stor 
risk för de här anläggningarna av samma anledning som för EU ETS.  

Även kväveoxidavgiften orsakar stora pengaflöden för de anläggningar som är med i 
kväveoxidavgiftssystemet (sex av åtta anläggningar). Undantaget är Trädet, där 
kväveoxidavgiftssystemet är av mindre betydelse. Jämförelse mellan anläggningarnas 
rapporterade utsläpp och utsläppskrav enligt relevanta regleringar tyder på att kväveoxidavgiften 
kan ha lett till ytterligare utsläppsminskande åtgärder för tre av anläggningarna och därmed 
resulterat i något ökade utsläpp av växthusgaser genom ökad elkonsumtion. Dessutom ser vi att en 
fjärde anläggning borde vinna ekonomiskt på att installera SNCR på grund av kväveoxidavgiften. 
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Koldioxidskatten har enbart stor betydelse för anläggningen som förbränner något större mängder 
kol och olja. Här gynnar skatten en övergång från fossila till biogena bränslen, vilket skulle kunna 
leda till lägre stoftutsläpp samt något högre NOx-utsläpp givet befintliga regleringar. För 
industrianläggningarna resulterar visserligen koldioxidskatten i stora pengaflöden, men i och med 
att skatten subventioneras till 100 % för industrianläggningar som är med i EU ETS så har den 
ingen betydelse för hur anläggningarna agerar. Energiskatt på bränsle är inte av stor betydelse för 
någon av anläggningarna. 

Skatten på elektrisk kraft har större betydelse för en av fjärrvärmeanläggningarna samt 
industrierna. Skatten skapar ett incitament för el-effektivisering som leder till minskade utsläpp av 
både växthusgaser och luftföroreningar, men effekten på utsläpp styrs mycket av om elen är 
egenproducerad av anläggningen eller köps från elnätet. För industrianläggningarna kan dock 
satsningar på elektrifiering för att minska bränsleanvändningen stå i konflikt med elskattens syfte. 

Avfallsförbränningsskatten har relativt stor betydelse för de el- och fjärrvärmeanläggningar som 
förbränner avfall. Då plast, som utgör en stor del av den fossila andelen av bränslet, generellt 
innehåller mer energi än biogena fraktioner, och skatten är satt per ton avfall, måste 
förbränningsanläggningarna kompensera för förlorad energi i bränslet om den fossila andelen 
minskar till förmån för den biogena andelen. Det innebär att det är problematiskt, och kanske inte 
lönsamt, för anläggningarna att minska andelen fossilt avfall. Beträffande utsläpp av 
luftföroreningar ser vi endast en liten risk att utsläppen ökar med en ökad biogen andel i avfallet, 
eftersom begränsningsvärdena av NOx och partiklar i WI BATC är desamma för biogent och fossilt 
avfall. Dock finns det en risk att utsläppen av luftföroreningar ökar om den totala mängden avfall 
som förbränns ökar. 

Klimatklivet är endast av betydelse för småskalig förbränning, men för dessa kan det utgöra ett 
betydande stöd vid skifte till biobränsle-eldade pannor. Utsläppskraven i Ekodesigndirektivet är 
mycket svårtydbara, så vi har inte lyckats ge svar på ifall ett skifte från oljepanna till 
biobränsleeldad panna skulle leda till högre utsläpp av luftföroreningar. I Tabell 3 summeras de 
ekonomiska styrmedlens indikativa effekt på anläggningarna.  

Tabell 3. Summering av de ekonomiska styrmedlens indikativa effekt på förbränningsanläggningarna. 

Styrmedel Antal 
anläggningar 
som 
omfattas 

Relativ 
storlek på 
pengaflöden 

Effekt på andra utsläpp än det 
primära 

EU ETS 7 Stor 
Liten risk för ökade NOx-utsläpp 
Stoftutsläppen kan påverkas åt båda hållen 

Elcertifikatsystemet 2 Liten-stor 
Liten risk för ökade NOx-utsläpp. 
Stoftutsläppen kan påverkas åt båda hållen 

Skatt på elektrisk kraft 8 Liten-stor Samverkanseffekt mellan luft och klimat 

Kväveoxidavgiftssystemet 6 Liten-Medel 
Endast liten risk för ökade 
växthusgasutsläpp 

Avfallsförbränningsskatt 3 Liten-stor Eventuell ökning av luftföroreningar 

Klimatklivet 1 Stor 
Oklart om styrmedlet påverkar 
luftföroreningar 

Energiskatt på bränsle 8 Liten Ingen betydande påverkan på 
luftföroreningar 

Koldioxidskatt 8 Liten-medel Liten chans till minskade partikelutsläpp 
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Begränsningsvärdena enligt de inkluderade förordningarna har en liten effekt på 
växthusgasutsläppen, då reningstekniker som installeras för att nå kraven leder till ökad 
elanvändning. Effekten ligger på 0,04-2 % av anläggningens CO2-utsläpp, för de flesta 
anläggningarna är effekten under 0,5 %.  

Effekter per anläggning 
Nedan presenteras detaljerade analyser per anläggning och per styrmedelstyp. I Tabell 4 
summeras vilka styrmedel som kan påverka anläggningarnas utsläpp (andra än det som 
styrmedlet primärt syftar till att minska) och huruvida det handlar om en ökning eller minskning 
av utsläppen. 

Tabell 4. Styrmedlens indikativa effekter på utsläpp andra än det som styrmedlet primärt syftar till, per 
anläggning.   

Anläggning NOx Stoft Växthusgaser 
Indikativ 
effekt på 
utsläpp 

Styrmedel Indikativ 
effekt på 
utsläpp 

Styrmedel Indikativ 
effekt på 
utsläpp 

Styrmedel 

Resten Ökning EU ETS Ökning EU ETS Ökning Tillstånd/
WI BATC 

Gnistan Ökning EU ETS, 
Koldioxidskatt 

Minskning EU ETS, 
Koldioxidskatt 

Ökning WI BATC/ 
LCP BATC 

Storflisen Ökning Elcertifikat Ökning Elcertifikat - - 

Elementet Ökning EU ETS Ökning EU ETS Ökning Tillstånd/ 
LCP BATC 

Flisen Minskning Skatt på el Minskning Skatt på el Minskning Skatt på el 

Flisen Ökning Energiskatt - - Ökning Tillstånd 

Traktorn Minskning Skatt på el Minskning Skatt på el Minskning Skatt på el 

Kalken Ökning EU ETS Ökning EU ETS Ökning Tillstånd 

Trädet Minskning Skatt på el Minskning Skatt på el - - 

Trädet Ökning EU ETS Minskning EU ETS - - 

 

Resten  
Typanläggning 1 är en el- och fjärrvärmeanläggning (ett kraftvärmeverk) som främst förbränner 
hushållsavfall. I Tabell 3 finns fakta för anläggningen. Fullständiga fakta och beräkningar om 
anläggningen finns i Appendix B.1. 

Tabell 5. Specifikationer för Resten. 

Typ av anläggning El- och fjärrvärme 
Totalt installerad panneffekt 192 MW fördelat på fyra avfallspannor 
Omfattas av förordningar Förordningen om förbränning av avfall 
Omfattas av BAT-slutsatser WI BATC 
Omfattas av kväveoxidavgiftssystemet Ja 
Omfattas av EU-ETS Ja 
Omfattas av elcertifikatsystemet Nej 
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Ekonomiska styrmedel  
Det styrmedel med störst påverkan på pengaflödet för Resten är EU:s system för handel med 
utsläppsrätter (EU:s Emissions Trading System, EU ETS). Handel med utsläppsrätter gynnar ett 
skifte till att förbränna biobränslen och förnyelsebart avfall. Då förbränning av avfall med hög 
andel biobränsle innebär större rökgasvolym än förbränning av avfall med högre fossil andel, 
riskerar EU ETS att leda till ökade utsläpp av NOx och stoft. Detta eftersom WI BATC enligt 
Industriutsläppsförordningen idag har samma utsläppskrav (µg/m3 rökgas) som för förbränning 
av biogent och fossilt avfall. Ökningen har dock inte gått att kvantifiera.  

Ersättningen från kväveoxidavgiftssystemet (tillgodoföringsbeloppet) är det näst största 
pengaflödet för Resten, men äts till hälften upp av kväveoxidavgiften. Nettobeloppet för 
kväveoxidavgiftssystemet hamnar på femte plats bland alla styrmedel. Då kväveoxidavgiften tas 
ut per ton utsläpp kan den påverka både utsläpp och bränslemix samt mängd bränsle. Därmed kan 
den styra mot bränslen och förbränningsteknik som ger låga NOx-utsläpp. Givet de NOx-
reningstekniker som redan finns installerade är det tänkbart att NOx-avgiftssystemet gynnar sänkt 
förbränningstemperatur. Sänkt förbränningstemperatur leder till lägre energieffektivitet, vilket ger 
högre CO2-utsläpp per producerad mängd energi samt lägre återföring från 
kväveoxidavgiftssystemet. Dessutom begränsas en sådan åtgärd av att Förordningen om 
förbränning av avfall innehåller krav på förbränningstemperatur.  

Avfallsförbränningsskatten är också ett viktigt pengaflöde. Men det är svårt att säga hur stor 
påverkan detta styrmedel har/kommer att ha på utsläppen från en avfallsförbränningsanläggning. 
På kort sikt förväntas inte skatten leda till mindre förbränning av avfall till förmån för biobränsle 
på grund av biobränslets högre kostnad (Regeringens proposition 2019/20:32).  

Energiskatten och koldioxidskatten motsvarar bara 10 % av pengaflödet för Resten. Detta eftersom 
de ingår i EU-ETS och därför får undantag/göra avdrag på dessa skatter.   

Begränsningsvärden 
Av de direkta regleringarna som ställs på Resten i tillståndet enligt miljöbalken (MPF) är de 
nivåerna mer strikta än kraven i WI BATC och FFA för NOx. Detta eftersom tillståndskraven ligger 
under den övre BAT-nivån för avfall (WI BATC) i enlighet med Industriutsläppsförordningen samt 
under begränsningsvärdet enligt FFA.  

Intressant är att kraven på NOx i tillståndet enligt miljöbalken (MPF) till viss del är så starka att det 
kan ha påverkan på bränsleeffektivitet eller elförbrukning, då reningsutrustning som behövs för att 
nå kraven förbrukar el. Uppdaterade referenser är få, men enligt uppskattningar från 2002 så 
förbrukar SNCR och SCR ca 0,3 resp. 0,36 GWh el per PJ bränsle, vilket i fallet Resten blir ca 1,4 
resp. 0,4 GWh el för att driva NOx-reningen. Om denna el produceras internt på Resten orsakas 
CO2-utsläpp motsvarande totalt 230 ton CO2 (utsläppsfaktor ca 0,1 kg CO2/kWh el).  

De partikelfilter som behövs för att följa kraven i WI BATC kräver ca 0,13 GWh el per PJ bränsle, 
vilket enligt principen ovan ger ca 95 ton CO2. Tillsammans orsakar NOx och partikelreningen som 
mest ca 0,2 % av anläggningens fossila CO2-utsläpp på grund av energibehovet för 
reningstekniken. 
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Gnistan 
Typanläggning 2 är en el- och fjärrvärmeanläggning som förbränner avfall, biobränslen och kol. Se 
Tabell 5 för fakta om anläggningen. Fullständiga fakta och beräkningar om anläggningen finns i 
Appendix B.2. 

Tabell 6. Specifikationer för Gnistan. 

Typ av anläggning El- och fjärrvärme 
Totalt installerad panneffekt 606 MW fördelat på två avfallspannor, två samförbränningspannor 

och en kolpanna 
Omfattas av förordningar Förordningen om stora förbränningsanläggningar, Förordningen om 

förbränning av avfall 
Omfattas av BAT-slutsatser LCP BATC, WI BATC 
Omfattas av 
kväveoxidavgiftssystemet 

Ja 

Omfattas av EU-ETS Ja 
Omfattas av elcertifikatsystemet Ja, tilldelningsfaktor3 = 0,11 

 

Ekonomiska styrmedel 
Avfallsförbränningsskatten står för det största pengaflödet men, som tidigare nämnt i fallet Resten, 
är det svårt att säga hur stor påverkan detta styrmedel har på utsläppen från en 
avfallsförbränningsanläggning. 

Styrmedlet med näst störst påverkan på pengaflödet är EU ETS, som gynnar ett skifte till 
biobränslen eller förnyelsebart avfall. En övergång till mer fasta biobränslen istället för kol skulle 
riskera högre utsläpp av NOx. Begränsningsvärdet (som halt i rökgaser) för NOx enligt LCP BATC 
är detsamma för kol och fasta biobränslen, men då förbränning av biobränslen innebär större 
rökgasvolym än förbränning av fossila bränslen riskerar utsläppen av NOx att öka. Ökningen har 
dock inte gått att kvantifiera. Däremot skulle stoftutsläppen kunna minska, eftersom 
begränsningsvärdet för fasta biobränslen är lägre än för kol enligt LCP BATC. Ett byte från 
eldningsolja till biobränslen i avfallspannorna skulle p.g.a. ökad rökgasvolym riskera att öka NOx- 
och stoftutsläppen.  

Koldioxidskatt är näst största pengaflöde för Gnistan, som endast kompenseras av skatteavdrag 
med en fjärdedel. Koldioxidskatten gynnar ett skifte till biogena bränslen och har därmed liknande 
effekt som resonemanget kring EU ETS ovan. Energiskatt på bränsle står endast för en liten del av 
det totala pengaflödet. 

Kväveoxidavgiften har den fjärde största påverkan på pengaflödet, där återföringen för Gnistan är 
något större än avgiften. Då kväveoxidavgiften tas ut per ton utsläpp kan den påverka både 
utsläppsfaktorer, bränslemix och mängd bränsle. Därmed kan den styra mot bränslen och 
förbränningstekniker som ger låga NOx-utsläpp. Anläggningens specifikation över de tekniker 
som används för rökgasreningen antyder inte några reningskrav utöver de som ställs i IUF/BAT, 
men det gör de i miljörapporten rapporterade utsläppsfaktorerna för NOx. Givet att SNCR-teknik 
måste installeras för att nå kraven i IUF/BAT, men att rapporterade utsläppsfaktorer är ännu lägre, 
är det tänkbart att det är NOx-avgiftssystemet som gynnar modifiering av förbränningsteknik i 

                                                           

3 Den andel av elproduktionen som anläggningen tilldelas elcertifikat för. 
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kombination med SNCR. Elcertifikatsystemet, som står för nästa stora pengaflöde, påverkar 
Gnistan på samma sätt som EU ETS. 

 
Begränsningsvärden 
Begränsningsvärdena enligt WI BATC respektive LCP BATC ser för Gnistan ut att vara striktare än 
begränsningsvärdena i tillståndet enligt såväl miljöbalken (MPF), Förordningen för stora 
förbränningsanläggningar som Förordningen för förbränning av avfall. De reningstekniker som 
krävs för att klara dessa krav kan genom sin elförbrukning beräknas ge CO2-utsläpp motsvarande 
320 ton CO2 (0,1 % av anläggningens CO2-utsläpp). 

Storflisen 
Typanläggning 3 är en el- och fjärrvärmeanläggning som nästan uteslutande förbränner 
biobränslen. I Tabell 5 finns fakta om anläggningen. Fullständiga fakta och beräkningar om 
anläggningen finns i Appendix B.3. 

Tabell 7. Specifikationer för Storflisen. 

Typ av anläggning El- och fjärrvärme 
Totalt installerad panneffekt 122 MW fördelat på två större biobränslepannor, en biogaspanna 

och tre oljepannor 
Omfattas av förordningar Förordningen om stora förbränningsanläggningar 
Omfattas av BAT-slutsatser LCP BATC 
Omfattas av 
kväveoxidavgiftssystemet 

Ja 

Omfattas av EU-ETS Ja 
Omfattas av elcertifikatsystemet Ja, tilldelningsfaktor4 = 0,62 

 

Ekonomiska styrmedel 
Det styrmedel som har störst pengaflöde hos Storflisen är elcertifikatsystemet. Elcertifikatsystemet 
skapar incitament för ökad förnybar elproduktion, vilket minskar utsläpp av växthusgaser. Som 
tidigare nämnts riskerar elcertifikatsystemet att gynna biobränslen, vilket skulle kunna få en 
negativ effekt på utsläppen av NOx och stoft. För Storflisens pannor är det däremot endast för 
oljepannans partikelutsläpp som utsläppskraven differentieras mellan bio- och fossil olja. Storflisen 
eldar mycket små mängder olja. Effekten av elcertifikatsystemet på Storflisens egna utsläpp av 
luftföroreningar är därmed mycket små. 

En risk med elcertifikatsystemet för Storflisen är att det kan ge konkurrensfördelar gentemot sol- 
och vindkraft, då elcertifikatssystemet bidrar med 25 öre/kWh producerad el för Storflisen. Detta 
kan jämföras med genomsnittspriset på el som under 2019 uppgick till 154 öre/kWh och 
produktionskostnadspriser för vindkraftsel som år 2016 skattades till ca 30-50 öre/kWh 
Energimyndigheten 2016). Priser på vindkraft har gått ner efter detta.   

Näst största pengaflödet genereras av EU ETS. Storflisen får en viss mängd gratis tilldelning av 
utsläppsrätter. I Storflisens fall blir det en hög tilldelning av gratis utsläppsrätter, eftersom 
Storflisen ligger över det riktmärke som är grunden för vilka anläggningar som får tilldelning av 
gratis utsläppsrätter. Storflisen har alltså relativt sett mycket låga utsläpp av koldioxid. Den stora 
användningen av biobränslen kan ha drivits på pga. elcertifikatsystemet, men också med hjälp av 
                                                           

4 Den andel av elproduktionen som anläggningen tilldelas elcertifikat för. 
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den gratis tilldelningen av utsläppsrätter. Givet genomsnittspriset på utsläppsrätter har vi antagit 
att för 2019 ökar bidragsmängden till el- och värmeproduktion med 1 öre/kwh (el och värme). Så 
länge gratis-tilldelningen ligger på nuvarande nivåer kommer ETS inte gynna ytterligare 
utsläppsminskning av växthusgaser.  

På tredje plats kommer ersättningen från NOx-avgiftssystemet, men nettot efter den betalda NOx-
avgiften och investering i SNCR gör att styrmedlet netto hamnar på 4:e plats. Storflisen rapporterar 
lägre NOx-utsläpp än vad som krävs av befintliga tekniska gränsvärden. Givet den information vi 
har tillgång till i detta projekt är den mest rimliga förklaringen till att SNCR används att Storflisen 
vill minska sin NOx-avgift. En enkel beräkning visar att ett sådant beslut är ekonomiskt 
fördelaktigt redan första året (Storflisen skulle få 400 SEK i nettointäkt redan första året som SNCR 
används).  

Eftersom anläggningen omfattas av EU ETS gäller undantag från energiskatten och 
koldioxidskatten. För omärkt (högbeskattad) olja eller bensin gäller inte undantaget från 
energiskatten. Skulle anläggningen inte omfattas av EU ETS skulle energi- och koldioxidskatten 
vara mer betydande för anläggningen.  

 
Begränsningsvärden 
Av de direkta regleringarna som gäller för Storflisen är kraven i LCP BATC mer strikta än kraven i 
tillståndet enligt miljöbalken (MPF) för NOx. Kraven på partikelutsläpp bestäms däremot mest av 
villkoret i tillståndet enligt miljöbalken (MPF). 

Då Storflisen eldar biobränslen leder ökad elförbrukning pga. reningsteknik till närmast icke 
signifikanta ökningar av fossila CO2-utsläpp.  

Elementet 
Typanläggning 4 är en fjärrvärmeanläggning som förbränner avfall och biobränslen. I Tabell 4 
finns fakta om anläggningen. Fullständiga fakta och beräkningar om anläggningen finns i 
Appendix B.4 

Tabell 8. Specifikationer för Elementet. 

Typ av anläggning Fjärrvärme 
Totalt installerad panneffekt 315 MW fördelat på två avfallspannor och en biobränslepanna.  
Omfattas av förordningar Förordningen om stora förbränningsanläggningar, Förordningen om 

förbränning av avfall 
Omfattas av BAT-slutsatser LCP BATC 
Omfattas av 
kväveoxidavgiftssystemet 

Ja 

Omfattas av EU-ETS Ja 
Omfattas av elcertifikatsystemet Nej 

 

Ekonomiska styrmedel 
Det styrmedel med störst påverkan på pengaflödet för Elementet är EU ETS. Handel med 
utsläppsrätter gynnar ett skifte till att förbränna biobränslen och förnyelsebart avfall. Då 
förbränning av avfall med hög andel biobränsle innebär större rökgasvolym än förbränning av 
avfall med högre fossil andel, riskerar EU ETS att leda till ökade utsläpp av NOx och stoft. 
Ökningen har dock inte gått att kvantifiera.  
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Kväveoxidavgiften är det ekonomiska styrmedlet med det tredje största pengaflödet för Elementet, 
men kompenseras till mer än hälften av återföringen från kväveoxidavgiftssystemet. Då 
kväveoxidavgiften tas ut per ton utsläpp kan den både påverka utsläppsfaktorer och bränslemix 
samt mängd bränsle. Därmed kan den styra mot bränsle och förbränningstekniker som ger lägre 
NOx-utsläpp.  

Vid jämförelse av rapporterade utsläppsfaktorer med befintliga IUF/BAT-regleringskrav syns att 
rapporterade utsläpp är signifikant lägre än kraven. Dessutom specificeras att anläggningen har 
SNCR installerat. Tillsammans indikerar detta att för Elementet leder Kväveoxidavgiften till lägre 
utsläpp (ca 100 ton/år). En överslagsberäkning föreslår att extrakostnaden för SNCR blir gynnsam 
efter ca 17 år.    

Energiskatt på elektrisk kraft är det fjärde största pengaflödet för Elementet och kan ge incitament 
att sänka elförbrukningen, vilket skulle resultera i minskade utsläpp av växthusgaser och 
luftföroreningar. Däremot är inte incitamentet särskilt stark, då den betalda energiskatten 
motsvarar ca 1 öre per kWh värme och ånga. Avfallsförbränningsskatten är också ett viktigt 
pengaflöde, men av ändamålsskäl går det att sätta ifråga hur stor påverkan detta styrmedel har på 
utsläppen från en avfallsförbränningsanläggning.  

Övriga ekonomiska styrmedel antas vara för små för att Elementet ska vidta åtgärder på grund av 
dem.  

 
Begränsningsvärden 
För de två avfallspannorna är begränsningsvärdena angivna i tillståndet enligt miljöbalken (MPF) 
de mest strikta för både NOx och stoft, jämfört med begränsningsvärden enligt FFA. För den tredje 
pannan är begränsningsvärdena enligt LCP BATC striktast för både NOx och stoft. 

De utsläppsgränsvärden som gäller enligt tillståndet och IUF/BAT ger rimligtvis ett elbehov på ca 4 
GWh och CO2-utsläpp motsvarande ca 460 ton CO2 baserat på svensk elmix (0,6 % av 
anläggningens totala utsläpp). 

Flisen 
Typanläggning 5 är en mindre fjärrvärmeanläggning som nästan enbart förbränner biobränslen, 
men som använder fossil olja för reserv- och spetsvärme. Se Tabell 7 för fakta om anläggningen. 
Fullständiga fakta och beräkningar om anläggningen finns i Appendix B.5. 

Tabell 9. Specifikationer för Flisen. 

Typ av anläggning Fjärrvärme 
Totalt installerad panneffekt 39 MW fördelat på tre biobränslepannor samt tre oljepannor som 

fungerar som reserv- och spetslastpannor  
Omfattas av förordningar Förordningen om medelstora förbränningsanläggningar 
Omfattas av BAT-slutsatser Nej 
Omfattas av 
kväveoxidavgiftssystemet 

Ja 

Omfattas av EU-ETS Ja 
Omfattas av elcertifikatsystemet Nej 
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Ekonomiska styrmedel 
Det styrmedel med störst påverkan på pengaflödet för Flisen är EU ETS. Flisen får gratis tilldelning 
av utsläppsrätter som överstiger de faktiska utsläppen. Givet genomsnittspriset på utsläppsrätter 
vi beräknat för 2019 så ökar bidragsmängden till el- och värmeproduktion med ca 2 öre/kWh 
värme. Så länge gratis-tilldelningen ligger på nuvarande nivåer kommer ETS troligtvis inte gynna 
ytterligare utsläppsminskning av växthusgaser för Flisen.  

Kväveoxidavgiftssystemet ger upphov till det näst största pengaflödet för Flisen och står för den 
näst största netto-utgiften. Då kväveoxidavgiften tas ut per ton utsläpp kan den påverka både 
utsläppsfaktorer, bränslemix och mängd bränsle. Därmed kan den styra mot bränsle och 
förbränningstekniker som ger låga NOx-utsläpp. Schablonkostnader för SNCR (se Trädet) visar att 
Flisen skulle kunna investera i SNCR med bas i NOx-avgiften. Men detta sker inte, eller har inte 
skett än, av anledningar vi inte kunnat undersöka i denna studie.  

Det tredje största pengabeloppet är energiskatt på elektrisk kraft, vilken även står för den största 
nettokostnaden. Skatten motiverar energieffektivisering som leder till minskade utsläpp av 
växthusgaser såväl som luftföroreningar. 

Energiskatt på bränsle och koldioxidskatt resulterar också i betydande pengaflöden för Flisen. 
Skatterna gynnar ett skifte från fossila bränslen till biobränslen. Om eldningsoljan byts ut mot 
flytande biobränsle riskerar NOx-utsläppen att öka, då begränsningsvärdet enligt Förordningen 
om medelstora förbränningsanläggning är högre för flytande biobränslen än för flytande 
petroleumbränslen. Nettoeffekten av detta är däremot låg, då eldningsoljan utgör ca 2 % av allt 
bränsle i Flisen. Stoftutsläppen skulle enligt detta resonemang inte påverkas, då 
begränsningsvärdena för stoft enligt förordningen är samma för samtliga bränslen. 

 
Begränsningsvärden 
Begränsningsvärdet för NOx enligt Förordningen om medelstora förbränningsanläggningar kan 
åstadkommas genom modifierad förbränning, som inte kräver elförbrukning, men som däremot 
kan påverka bränsleeffektiviteten och därmed riskera ökade koldioxidutsläpp.  

För stoft är begränsningsvärdet i tillståndet enligt miljöbalken (Miljöprövningsförordningen) 
striktast. Det elfilter som behövs för att nå partikelkraven kräver el motsvarande ca 11 ton CO2 
baserat på svensk elmix (2 % av anläggningens totala fossila CO2-utsläpp). 
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Traktorn 
Typanläggning 6 är en lantbruksanläggning som främst förbränner träflis men även lite kadaver 
från djurhållning och fossil olja. Pannan är en ny flispanna, som har fått investeringsstöd från 
Klimatklivet. Se Tabell 8 för fakta om anläggningen. Fullständiga fakta och beräkningar om 
anläggningen finns i Appendix B.6. 

Tabell 10. Specifikationer för Traktorn. 

Typ av anläggning Flispanna för egen uppvärmning 
Totalt installerad panneffekt 120 kW 
Omfattas av förordningar Ekodesignförordningen för fastbränslepannor 
Omfattas av BAT-slutsatser Nej 
Omfattas av kväveoxidavgiftssystemet Nej 
Omfattas av EU-ETS Nej 
Omfattas av elcertifikatsystemet Nej 

 

Ekonomiska styrmedel 
Av de ekonomiska styrmedel som Traktorn berörs av står bidraget från Klimatklivet för det största 
pengaflödet. Det hypotetiska fall vi jämför med (ny panna på ca 100 kW, 250 000 kr, 53 % i 
investeringsstöd från Klimatklivet, utslaget på 10 år) skulle minska utsläpp av växthusgaser. I och 
med begränsningsvärdena i Ekodesignförordningen för fastbränslepannor bör även utsläpp av 
partiklar minska i och med ett investeringsstöd. 

Skatt på elektrisk kraft står för det näst största nettobeloppet med avseende på de ekonomiska 
styrmedlen. Det gynnar minskad elförbrukning, vilket leder till minskade utsläpp av både 
luftföroreningar och växthusgaser. Energi- och koldioxidskatt står för mycket små pengaflöden.  

 
Begränsningsvärden 
Ekodesignförordningen för fastbränslepannor reglerar prestandan på nya pannor som säljs på 
marknaden. Här har vi räknat på kostnaden för att möta produktkraven och allokerat kostnaden 
till anläggningen. 

De NOx-krav som ställs på fastbränsle-eldade ekodesignpannor motiverar inte användning av 
någon reningsteknik eller modifierad förbränningsprocess. Därför orsakar Ekodesignförordningen 
inga kostnader för NOx-rening. Däremot krävs det utsläppsrening av partiklar för ca 25 000 SEK 
(baserat på schablondata, troligen något överdrivna givet marknadspriset för pannan). Det är värt 
att notera att partikelkraven är strängare för biobränslen än för fossila fasta bränslen. Med 
reservation för att vi inte lyckats hitta information om partikelutsläpp från olje-eldade pannor i 
Ekodesigndirektivet så antyder våra resultat att konverteringsstöd via Klimatklivet bör ge en extra 
skjuts till minskade partikelutsläpp från fastbränslepannor. 
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Kalken 
Typanläggning 7 är en industrianläggning som producerar cementklinker och cement. Bränslena 
utgörs av avfallsbränslen och andra fossila bränslen. Industrin är energiintensiv och förbrukar 
stora mängder el. En viss mängd el och värme återförs inom anläggningen. Se Tabell 9 för fakta om 
anläggningen. Fullständiga fakta och beräkningar om anläggningen finns i Appendix B.7. 

Tabell 11. Specifikationer för Kalken. 

Typ av anläggning Industrianläggning 
Totalt installerad panneffekt - 
Omfattas av förordningar Förordningen om förbränning av avfall 
Omfattas av BAT-slutsatser CLM BATC 
Omfattas av kväveoxidavgiftssystemet Nej 
Omfattas av EU-ETS Ja 
Omfattas av elcertifikatsystemet Nej 

 

Ekonomiska styrmedel 
EU-ETS står för de största pengaflödena för Kalken. Kalkens fossila utsläpp kan enbart delvis 
minskas genom att byta till biogena bränslen, eftersom en stor del av koldioxidutsläppen kommer 
från råmaterialet (processutsläpp). Det finns teknisk potential att elda mer förnyelsebart avfall, och 
då utsläppskraven är desamma uttryckt i koncentration i rökgaser skulle detta leda till större 
utsläpp av luftföroreningar, då rökgasvolymen från förbränning av biogena bränslen är större än 
för fossila bränslen. Ökningen har dock inte kunnat kvantifieras. Energiskatt på bränslen står också 
för betydande belopp och har samma effekt som EU-ETS. 

De fossila utsläppen kan också minskas genom att elektrifiera produktionen, vilket även skulle 
minska utsläppen av luftföroreningar. Det skulle innebära en högre skattekostnad för el. För att 
minska koldioxidutsläppen från råmaterialet kan man med ett medel-långt perspektiv tänka sig att 
CCS används, vilket också kräver mycket el. Ett flertal CCS-tekniker förutsätter dock även relativt 
avancerad rökgasrening, så utsläpp av luftföroreningar skulle antagligen gå ner. Det finns även 
tankar på att börja studera produktion baserad på vätgasteknik, vilket minskar utsläpp av 
luftföroreningar och växthusgaser givet att elen är producerad utan förbränning.  

Skatt på elektrisk kraft bidrar också till stora pengaflöden. Avdraget på skatten som 
industrianläggningar kan göra leder dock till att nettobeloppet är väsentligt mindre. Skatten 
motiverar el-effektivisering som leder till minskade utsläpp av växthusgaser såväl som 
luftföroreningar. Detta kan komma ändra sig när (eller om) el-intensiva lösningar som CCS och 
vätgasteknik blir aktuella.  

 
Begränsningsvärden 
Begräsningsvärden för både NOx och stoft i tillståndet enligt miljöbalken 
(Miljöprövningsförordningen) ser ut att vara striktare än begränsningsvärdena i CLM BATC och 
Förordningen om förbränning av avfall. De tekniker som anges i miljörapporter, och de 
utsläppsfaktorer dessa svarar mot, leder till ett elbehov på ca 3 GWh och CO2-utsläpp på 600 ton 
CO2 (givet egenproducerad el). Detta motsvarar 0,04 % av anläggningens totala CO2-utsläpp. 
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Trädet 
Typanläggning 8 är en industrianläggning som producerar sulfatmassa och kartong. Bränslen 
utgörs av avlutar, bark och fossil olja. Industrin är energiintensiv och förbrukar stora mängder el. 
En viss mängd el och värme återförs inom anläggningen. Se Tabell 9 för fakta om anläggningen. 
Fullständiga fakta och beräkningar om anläggningen finns i Appendix B.8. 

Tabell 12. Specifikationer för Trädet. 

Typ av anläggning Industrianläggning 
Totalt installerad panneffekt 624 MW (Ångpannor och sodapanna) 
Omfattas av förordningar Förordningen om stora förbränningsanläggningar 
Omfattas av BAT-slutsatser PP BATC 
Omfattas av kväveoxidavgiftssystemet Ja 
Omfattas av EU-ETS Ja 
Omfattas av elcertifikatsystemet Nej 

 

Ekonomiska styrmedel 
Skatt på elektrisk kraft är det största pengaflödet för Trädet och står även för det största 
nettobeloppet. Skatten gynnar el-effektivisering, som leder till minskade utsläpp av både 
växthusgaser och luftföroreningar.  

Det näst största pengaflödet är EU ETS, som gynnar ett skifte från fossila till biogena bränslen. Då 
FSF tillåter högre halter av luftföroreningar från eldning av biobränslen än olja så riskerar utsläpp 
av NOx att öka.  Eftersom partikelkrav är högre för biobränsle än för fossil olja så finns det chans 
att partikelutsläpp minskar till följd av EU ETS. Nettoeffekten av båda är antagligen låg, då 
mängden fossil olja som används är relativt liten.  

Det tredje största pengaflödet orsakas av koldioxidskatten som Trädet får 100 % avdrag på, vilket 
innebär att skatten inte påverkar bränslevalet. Energiskatten på bränslen och NOx-avgiftssystemet 
ger förhållandevis små nettokostnader. 

 
Begränsningsvärden 
Då det är ett stort antal pannor aktiva i Trädet, av olika storlek och för olika syften, så gäller tre 
regleringar: BAT-slutsatser/Industriutsläppsförordningen, Förordningen om stora 
förbränningsanläggningar, samt tillståndet enligt miljöbalken (Miljöprövningsförordningen). För 
en av pannorna (P11) är de rapporterade utsläppsfaktorerna lägre än motsvarande regleringskrav. 
Den bästa motiveringen till denna skillnad är att kväveoxidavgiften gynnar ytterligare 
utsläppsrening. Det som talar emot att kväveoxidavgiften skulle vara orsaken till detta är att 
pengaflödet inte är speciellt stort i jämförelse med Energiskatten och EU ETS. Men trots detta 
motargument ansätter vi att kväveoxidavgiften motiverar investering i SNCR i P11 (en enkel 
överslagsberäkning bekräftar lönsamhet i en sådan investering).  

Trädet är ett extra intressant fall då anläggningen enligt tillståndet har ett totalt NOx-utsläppstak 
på 600 ton/ år samt krav på emissionsfaktorer. Enbart taket på 600 ton motiverar rening genom 
modifierad förbränning i åtminstone panna P11.  
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Diskussion & Slutsats 
I denna studie har vi analyserat styrmedel som används för att minska svenska utsläpp av 
luftföroreningar och växthusgaser samt hur dessa styrmedel påverkar utsläppen från ett urval av 
befintliga svenska förbränningsanläggningar. Den litteratur som finns på området visar att det på 
nationell nivå har funnits, och kommer finnas, stora möjligheter till samverkansfördelar mellan 
luft- och klimatstyrmedel, samt vissa risker för motsättningar.  

På förbränningsanläggningsnivå, vilket varit fokus för denna studie, så är bilden liknande. För de 
åtta typanläggningar vi detaljstuderat finns det ett antal fall då klimatstyrmedel rimligtvis leder till 
högre utsläpp av luftföroreningar och ett antal fall då luftstyrmedel leder till högre utsläpp av 
växthusgaser (Tabell 3). Däremot är den kvantifierbara effekten liten, och den specifika situationen 
avgör vilket styrmedel som innebär risk för styrmedelsmotsättning. Av de anläggningsspecifika 
motsättningar vi lyckats kvantifiera så skulle luftstyrmedel som mest leda till en CO2-
utsläppsökning motsvarande 2 % av anläggningens totala utsläpp, i de flesta fall lägre. När det 
gäller risken för att klimatstyrmedel ökar utsläpp av luftföroreningar är det främst två fall där det 
finns en märkbar effekt. För Flisen är det tänkbart att energiskatten lett till ett bränsleskifte från 
eldningsolja till flytande biobränsle, vilket i sin tur leder till risk för ökade NOx-utsläpp då 
begränsningsvärdet enligt FMF är högre för flytande biobränslen än för flytande 
petroleumbränslen. För Trädet tillåter FSF högre utsläpp av NOx från eldning av biobränslen än 
olja, därmed riskerar EU ETS (som är det kraftigaste klimatstyrmedlet) att i detta fall leda till ökade 
NOx-utsläpp. Att klimatstyrmedlen som gynnar förbränning av biobränslen generellt inte ger en 
större effekt på utsläpp av luftföroreningar beror på att de luftregleringar som finns hindrar detta.  

Men som sagt är tendensen inte glasklar. Det finns några styrmedel som leder till 
samverkansfördelar mellan luftföroreningar och växthusgaser, men även dessa 
samverkansfördelar är små och består framför allt av effekter av energieffektivisering. För Gnistan 
kan EU ETS gynna minskade stoftutsläpp, då begränsningsvärdet för fasta biobränslen är lägre än 
för kol enligt LCP BATC. För Trädet är kraven för stoft i FSF högre för biobränsle än för olja så där 
finns det god chans att partikelutsläpp minskar till följd av EU ETS. För övrigt är de flesta 
styrmedlen neutrala avseende samverkanseffekter mellan luft- och klimat. Givet tillgängligt data- 
och kunskapsunderlag kan man därför inte hävda att risken för motsättningar mellan dagens luft- 
och klimatstyrmedel är speciellt stor för befintliga förbränningsanläggningar, även om en bättre 
samverkansfördel skulle kunna getts av att ha striktare regleringskrav på biobränslen än på fossila 
bränslen.   

Då studien varit avgränsad till befintliga förbränningsanläggningar finns det många kvarvarande 
frågor som behöver lyftas innan man kan dra några skarpa slutsatser om samverkan mellan 
svenska luft- och klimatstyrmedel. För det första behovs en kunskapsöversyn och vägledning kring 
hur rökgasvolymer från förbränning påverkas av bränsletyp. Baserat på tidigare presenterade 
avgränsningar kan man föreslå att vidga analysen till andra typer av anläggningar/verksamheter. 
Dessutom föreslår vi studier av styrmedels samlade effekter på investeringsbeslut och vilka 
konsekvenser detta har på utsläpp. Det är då intressant att inkludera ekonomiska mekanismer 
kopplade till relativpriser mellan bränslen, utbud och efterfrågan av el- och värme, samt dess 
påverkan på investeringar och utsläpp. Och till sist, givet de pågående stora finansiella 
innovationssatsningarna både i Sverige (Industriklivet) och i EU (Innovation fund) är det intressant 
att följa upp långsiktiga utsläppseffekter av bland annat CCS, BECCS samt vätgastekniker, 
samtliga under utveckling. Just dessa lösningar är extra intressanta, då de såvitt vi vet idag är el-
intensiva och vissa av dagens styrmedel missgynnar ökad elanvändning.  
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Givet de avgränsningar som gällt för denna studie föreslår vi följande slutsatser för samverkan 
mellan luft- och klimatstyrmedel riktade mot befintliga förbränningsanläggningar.  

De klimatstyrmedel som gynnar förbränning av biomassa missar ofta samverkansfördelar, men 
har inte heller så stor negativ effekt på utsläpp av luftföroreningar då de flesta regleringar som 
sätter begränsningsvärden för utsläpp av luftföroreningar hindrar detta. I specifika fall finns det 
däremot ett flertal exempel på både samverkansfördelar och motsättningar mellan luft- och 
klimatstyrmedel, men effekten förefaller liten (med reservation för eventuell effekt p.g.a. skillnader 
i rökgasvolymer).  

De flesta anläggningarna får antingen en nettoinkomst från kväveoxidavgiften och har en 
nettoutgift av EU ETS eller det motsatta, dvs. får en nettoinkomst från EU ETS samtidigt som man 
har en nettoutgift på grund av kväveoxidavgiften. Även om effekten på utsläpp inte är stor så bör 
det finnas möjlighet att genom omformulerad styrmedelsdesign minska den administrativa bördan 
för anläggningarna.  

Några förbränningsanläggningar gör ekonomisk vinst av befintliga styrmedel, vilket sannolikt ger 
dessa konkurrensfördelar gentemot andra verksamheter. För en av våra anläggningar kan vi se att 
bara intäkterna från elcertifikatet ger ett produktionsstöd motsvarande ca 25 öre / kWh.  
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Appendix A Beskrivning av 
utvalda styrmedel  

Miljöprövningsförordningen (2013:251) 
Miljöprövningsförordningen anger vilka miljöfarliga verksamheter som måste ha tillstånd och 
vilka som omfattas av anmälningsplikt. Ett tillstånd kan inkludera villkor med 
begränsningsvärden som anläggningen måste följa. Tillståndet och tillhörande villkor beslutas för 
varje enskild anläggning och olika begräsningsvärden kan därmed gälla för olika anläggningar. Ett 
nytt tillstånd måste sökas om verksamheten utökas eller ändras eller om verksamheten har ett 
befintligt tillstånd som löper ut.  

Industriutsläppsdirektivet 
Industriutsläppsdirektivet är implementerat i svensk lag genom ett antal förordningar varav tre 
har bedömts vara relevanta för den här studien: Industriutsläppsförordningen (2013:250), 
Förordningen om stora förbränningsanläggningar (2013:252) och Förordningen om förbränning av 
avfall (2013:253).  

Industriutsläppsförordningen (2013:250) 
Best Available Technology (BAT) är implementerade i svensk lag genom 
Industriutsläppsförordningen. BAT beskrivs i branschspecifika BREF (BAT Reference document) 
och kan inkludera AEL (Associated Emission Level) som ett intervall för den angivna tekniken. 
Om utsläppsnivåer anges i BAT gäller det övre värdet i intervallet som begräsningsvärde och 
måste efterföljas senast fyra år efter det att BAT-slutsatserna publiceras. Utsläppsnivåerna i BAT 
gäller endast för normal drift, dvs. då tekniken fungerar fullt ut.  

Förordningen om stora förbränningsanläggningar (2013:252) 
Förordningen om stora förbränningsanläggningar (FSF) reglerar utsläpp från 
förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer. FSF reglerar 
utsläpp till luft av kväveoxider, svaveldioxid och stoft. Om avfallsklassade bränslen förbränns 
gäller dock förordningen om förbränning av avfall för anläggningen.  

Förordningen om förbränning av avfall (2013:253) 
Förordningen om förbränning av avfall gäller för alla förbränningsanläggningar som förbränner 
avfall, med vissa undantag, och reglerar bland annat utsläpp till luft av kväveoxider, svaveldioxid, 
stoft, kolmonoxid, väteklorid, vätefluorid, organiska föreningar och metaller. 

Förordning (2018:471) om medelstora 
förbränningsanläggningar 
Förordningen om medelstora förbränningsanläggningar är den svenska implementeringen av EU-
direktivet om medelstora förbränningsanläggningar. Förordningen sätter begränsningsvärden för 
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svaveldioxid, kväveoxider och stoft som börjar gälla år 2025 eller 2030 beroende på anläggningens 
storlek. Förenklat uttryckt gäller förordningen för förbränningsanläggningar som är större än 1 
MW men mindre än 50 MW, och täcker därmed de anläggningar om inte omfattas av ekodesign 
eller förordningen om stora förbränningsanläggningar. Anläggningar som omfattas av 
förordningen om stora förbränningsanläggningar eller avfallsförbränningsförordningen omfattas 
inte av förordningen om medelstora förbränningsanläggningar.  

Ekodesignförordningen för fastbränslepannor 
EU:s ekodesigndirektiv implementeras i svensk lag genom lagen om ekodesign. Ett antal 
förordningar är kopplade till lagen, varav Ekodesignförordningen för fastbränslepannor är en av 
dem. Förordningen reglerar pannornas energieffektivitet och utsläpp av partiklar, kolmonoxid, 
gasformiga organiska ämnen och kväveoxid.   

Ekodesignförordningen för fastbränslepannor började gälla 1 januari 2020 och gäller för 
fastbränslepannor på upp till 500 kW.  

Energiskatter och koldioxidskatt 
De energiskatter som har inkluderats i studien är energiskatt på bränslen, koldioxidskatt på 
bränslen och energiskatt på elektrisk kraft. Svavelskatten har inte inkluderats. Energiskatterna är 
både fiskala och med syfte att öka energieffektivisering. Koldioxidskattens syfte är att minska 
användningen av fossila bränslen. 

EU:s system för handel med utsläppsrätter  
I Sverige ingår cirka 750 anläggningar i EU:s handel med utsläppsrätter. Handelssystemet bygger 
på EU:s handelsdirektiv (2003/87/EC). Direktivet infördes i Sverige genom lagen (2004:1199) om 
handel med utsläppsrätter och förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter. Syftet med 
EU ETS är att minska användningen av fossila bränslen i den handlande sektorn. 

Avfallsförbränningsskatt 
En avfallsförbränningsskatt trädde ikraft 1 april 2020 och syftar till att på lång sikt uppnå en mer 
resurseffektiv och giftfri avfallshantering samt minska utsläpp av fossil CO2. Skatten omfattar allt 
osorterat avfall samt sorterat fossilt avfall. Avdrag från skatten kan göras för avfall som förs ut ur 
anläggningen eller som ingår i produkter. År 2006 infördes en skatt på fossilt kol i visst 
hushållsavfall, skatten slopades år 2010.  

Elcertifikatsystemet 
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el. 
Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatmarknad. 
Elcertifikatsystemet berör främst producenter av förnybar el, elleverantörer, elintensiv industri och 
vissa elanvändare. De energislag som har rätt att tilldelas elcertifikat från systemet är vindkraft, 
viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i 
kraftvärmeverk. Efterfrågan på elcertifikaten skapas genom kvotplikt.  
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Klimatklivet 
Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala investeringar som syftar till att minska 
utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.  

Kväveoxidavgiften 
Kväveoxidavgiften är ett ekonomiskt styrmedel med syfte att minska utsläpp av kväveoxider. 
Systemet består av en avgift som beror på hur mycket kväveoxider som en förbränningsanläggning 
släpper ut samt en återföring som beror på hur mycket energi som anläggningen har producerat. 
Förbränningsanläggningar med en produktion på över 25 GWh omfattas av systemet.  
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Appendix B Fullständiga fakta och beräkningar för 
typanläggningar 

B.1 Resten 
Tabell B 1. Anläggningsfakta för Resten. 

Anläggningsfakta 

Omfattas av Industriutsläppsförordningen (ange 
BAT-slutsats) 

Avfallsförbränning 

Omfattas av LCP-förordningen Nej 
Omfattas av Avfallsförbränningsförordningen Ja (100 %) 
Omfattas av MCP Nej 
Striktast reglering för NOX MPF 
Striktast reglering för Stoft WI BATC 
Rökgasrening P1, P4, P5: SNCR, elektrofilter, tvättreaktor, kondenseringsreaktor, spärrfilter med aktivt kol. P7: elektrofilter, tvättreaktor, 

kondenseringsreaktor, vått elfilter, SCR 
Omfattas av Nox-avgiftssystemet [1 om ja, 0 om 
nej] 

1 

Omfattas av EU-ETS [1 om ja, 0 om nej] 1 
Gratis tilldelning av utsläppsrätter (ton CO2) 97 301 
Omfattas av elcertifikatsystemet [1 om ja, 0 om nej] 0 
Tilldelningsfaktor elcertifikat 0 
Typ av anläggning [1 om industri, 0 om el- & 
värme] 

0 

Total installerad effekt (MW) 192 (P1: 45MW, P4:54MW, P5: 54MW, P7:39MW) 
Datum för idrifttagande Panna 1: 2001, Panna 4: 1995, Panna 5: 1995, Panna 7: 2009 
Drifttid (h) P1:7833, P4:7395, P5:7511, P7:7947 

SNI-kod 35, 38 
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Tabell B 2. Införsel av bränslen och energi till anläggningen samt utförsel av energi, utsläpp och avfallsprodukter. 
Input 
  Ton GWh PJ Kommentar 
Eldningsolja (märkt) 

 
5.28 0.0190   

Biogas 
 

0.467 0.00168   
Avfall (icke-farligt avfall) 526 212 1 648 5.93 Allt är sorterat, 63 % av CO2-utsläppen är biogena 
varav fossilt 64 402 

  
  

varav biogent 461 810 
  

  
Avfall (farligt) 

   
  

El (internt producerad) 
 

72.9 0.262   
El (externt producerad) 

 
2.312 0.00832   

Värme   102 0.3684   
Output 
Energimängd Ton GWh PJ Kommentar 
El (nettoleverans) 

 
206 0.742   

Värme och ånga (nettoleverans) 
 

1 398 5.034   
Energi från pannor som omfattas av NOx-
avgiftssystemet 

 
1 545 5.56   

Utsläpp      
NOx (ton) 159 

  
  

varav från pannor som ingår i NOx-
avgiftssystemet 

159 
  

  

Stoft (TSP) (ton) 1 
  

  
CO2 fossil (ton) 200 282 

  
  

N2O (ton) 21.2 
  

  
Fossil GHG (CO2+N2O, t CO2-eq) 206 600 

  
  

CO2 biogen (ton) 346 347 
  

  
Avfallsprodukter     
Utgående fossilt avfall 11 922 
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Tabell B 3. Kostnader, subventioner och intäkter från styrmedel samt rangordning av pengaflöden. 
 

Skattekostnad/A
vgif

t (SEK
) 

Skattesubvention/Å
t

erbetalning/Fri 
tilldelning/Investeri
ngsstöd (SEK

) 

Teknikkostnad stoft 
(drift- och 
investeringskostnad
) (SEK

) 

Teknikkostnad N
ox 

(drift- och 
investeringskostnad
) (SEK

) 

H
andelskostnad 

(SEK
) 

R
angordning 

  N
etto av styrm

edlet 
(SEK

) 

R
angordning netto 

(SEK
) 

Relevanta BAT-slutsatser (IUF) 
  

8 938 214 
    

5 
  

-                8 938 214 3 

Tillstånd enligt miljöbalken (MPF) 
   

9 206 833 
    

4 
 

-                9 206 833 2 

Energiskatt på bränslen 
          

- 
 

Eldningsolja (märkt) 478 908 61 541 
   

11 13 
   

-                   417 367 8 

Koldioxidskatt på bränslen 
          

- 
 

Eldningsolja (märkt) 1 813 803 375 343 
   

8 12 
   

-                1 438 460 6 

Energiskatt på elektrisk kraft 674 993 
    

10 
    

-                   674 993 7 

Avfallsförbränningsskatt 8 050 258 1 490 277 
   

6 9 
   

-                6 559 981 4 

EU:s system för handel med utsläppsrätter 
 

24 130 648 
  

51 236 701 
 

2 
  

1 -             27 106 053 1 

NOx-avgift 7 944 150 13 060 596 
   

7 3 
   

5 116 446 5 
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B.2 Gnistan 
Tabell B 4. Anläggningsfakta för Gnistan. 

Anläggningsfakta 

Omfattas av 
Industriutsläppsförordningen (ange BAT-
slutsats) 

Stora förbränningsanläggningar 

Omfattas av LCP-förordningen Ja (P12) 

Omfattas av 
Avfallsförbränningsförordningen 

Ja (P11, P13: samförbränning, P14, P15: avfallsförbränning) 

Omfattas av MCP Nej 

Striktast reglering för NOX WI BATC resp LCP BATC 

Striktast reglering för Stoft WI BATC resp LCP BATC 

Rökgasrening P11:cyklon, textilfilter (2013), RGK, Rökgascirkulation, flerstegsförbränning, SNCR. P12: Cyklon, textilfilter, Rökgasåterföring, SNCR. P13: 
Cyklon, elfilter, RGK, SNCR. P14 och P15: NID-reaktor, slangfilter, SNCR. 

Omfattas av Nox-avgiftssystemet [1 om 
ja, 0 om nej] 

1 

Omfattas av EU-ETS [1 om ja, 0 om nej] 1 

Gratis tilldelning av utsläppsrätter (ton 
CO2) 

167 537 

Omfattas av elcertifikatsystemet [1 om ja, 
0 om nej] 

1 

Tilldelningsfaktor elcertifikat 0.11 

Typ av anläggning [1 om industri, 0 om 
el- & värme] 

0 

Total installerad effekt (MW) 606 (P11:110 MW, P12:155MW, P13:145 MW, P14:90 MW, P15:105MW) 

Datum för idrifttagande P11, 12: 1982, P13: 1993, P14:2002, P15:2010 

Drifttid (h) P12:713 

SNI-kod 35 
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Tabell B 5. Införsel av bränslen och energi till anläggningen samt utförsel av energi, utsläpp och avfallsprodukter. 
Input 
  Ton GWh PJ Kommentar 
Kol 6 961 49 0.176   

Eldningsolja (märkt) 1 341 14.8 0.0533   

Skogsflis/spån 124 418 585 2.11   

Avfall (icke-farligt avfall) 478 516 1 340 4.82 Antar att hälften är sorterat avfall och hälften osorterat 

varav fossilt 93 476 643 
 

Fördelning fossilt/biogent beräknat utifrån totala CO2-
utsläpp och beräknade CO2-utsläpp från övriga bränslen. varav biogent 346 631 697 

 

Avfall (farligt) 10 003 
  

  

El (internt producerad) 
 

92.4 0.333 Antar 5 % av energiproduktionen  

El (externt producerad) 
 

1.85 0.00665 Antar inköpt el 0,1 % av energiproduktionen  

Output 

Energimängd Ton GWh PJ Kommentar 

El (nettoleverans) 
 

338 1.22   

Värme och ånga (nettoleverans) 
 

1 510 5.44   

Energi från pannor som omfattas 
av NOx-avgiftssystemet 

 
1 860 

 
  

Utsläpp         

Nox (ton) 246 
   

varav från pannor som ingår i 
NOx-avgiftssystemet 

246 
  

  

Stoft (TSP) (ton) 8 
  

  

CO2 fossil (ton) 223 181 
   

N2O (ton) 49 
  

  

Fossil GHG (CO2+N2O, t CO2-eq) 237 675 
  

  

CO2 biogen (ton) 421 850 
  

  

Avfallsprodukter         

Utgående fossilt avfall 17 760 
  

Antar 15 vikt-% slagg och 4 vikt-% aska  
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Tabell B 6. Kostnader, subventioner och intäkter från styrmedel samt rangordning av pengaflöden.  

Skattekostnad/A
v

gift (SEK
) 

Skattesubvention/
Å

terbetalning/Fri 
tilldelning/Invest
eringsstöd (SEK

) 

Teknikkostnad 
stoft (drift- och 
investeringskostn
ad) (SEK

) 

Teknikkostnad 
N

O
x (drift- och 

investeringskostn
ad) (SEK

) 

H
andelskostnad 

(SEK
) 

R
angordning 

  N
etto av 

styrm
edlet (SEK

) 

R
angordning 

netto (SEK
) 

Relevanta BAT-slutsatser (IUF) 
  

               10 744 166              13 822 109  
 

    9 7   -             24 566 275  2 

Energiskatt på bränslen 
     

                                          -      

Kol                                     
4 443 690  

                         813 078  
   

13 17       -                3 630 612  7 

Eldningsolja (märkt)                                     
1 345 470  

                         246 186  
   

15 19       -                1 099 284  8 

Koldioxidskatt på bränslen 
     

                                          -      

Kol                                   
19 249 524  

                     4 937 618  
   

4 12       -             14 311 905  5 

Eldningsolja (märkt)                                     
5 095 800  

                     1 307 103  
   

11 16       -                3 788 697  6 

Energiskatt på elektrisk kraft                                        
505 806  

                                    -    
   

18         -                   505 806  9 

Avfallsförbränningsskatt                                   
35 749 519  

7 902 440 
   

3 10       -                27 847 079  1 

EU:s system för handel med 
utsläppsrätter 

 
                   41 549 176  

  
 58 943 486    2     1 -             17 394 310  3 

Elcertifikatsystemet 
 

                   14 801 066  
   

  6                      14 801 066  4 

NOx-avgift                                   
12 296 800  

                   15 717 203               3 858 165    8 5   1
4 

  -                   437 762  10 
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B.3 Storflisen 
Tabell B 7. Anläggningsfakta för Storflisen. 

Anläggningsfakta 

Omfattas av Industriutsläppsförordningen (ange 
BAT-slutsats) 

Stora förbränningsanläggningar 

Omfattas av LCP-förordningen Ja (KVP1, KVP2, BP1, OP1, OP2, OP4) 

Omfattas av Avfallsförbränningsförordningen Nej 

Omfattas av MCP Nej 

Striktast reglering för NOX KVP (84 MW): MPF/LCP BATC, SNCR  

Striktast reglering för Stoft KVP (84 MW): MPF 

Rökgasrening KVP1 och 2: Elektrofilter och rökgaskondensering. SNCR från 2008. 

Omfattas av NOx-avgiftssystemet [1 om ja, 0 om 
nej] 

1 

Omfattas av EU-ETS [1 om ja, 0 om nej] 1 

Gratis tilldelning av utsläppsrätter (ton CO2) 25 809 

Omfattas av elcertifikatsystemet [1 om ja, 0 om 
nej] 

1 

Tilldelningsfaktor elcertifikat 0.62 

Typ av anläggning [1 om industri, 0 om el- & 
värme] 

0 

Total installerad effekt (MW) 122 (KVP1: 52 MW, KVP2: 32 MW, PB: 8 MW, OP: 10 MW var.) 

Datum för idrifttagande KVP1:1994, KVP2:2007, BP1:1998, OP1:1989, OP2:1989, OP4:2011 

Drifttid (h) 8 712 (Biogaspannan (BP1) används endast under höglastperioden. Oljepannorna konverterades från gasolpannor 2016 och används vid 
produktionsbortfall och för spetslast.) 

SNI-kod 35 
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Tabell B 8. Införsel av bränslen och energi till anläggningen samt utförsel av energi och utsläpp. 
Input 

  Ton GWh PJ Kommentar 

Eldningsolja (märkt) 
 

0.284 0.00102   

Skogsflis/spån 
 

417 1.502   

Biogas 
 

24.48 0.088   

El (internt producerad) 
 

17.9 0.064 För år 2018 

El (externt producerad) 
 

0.118 0.000424 För år 2018 

Output 

Energimängd Ton GWh PJ Kommentar 

El (nettoleverans) 
 

86 0.309   

Värme och ånga (nettoleverans) 
 

398 1.43   

Energi från pannor som omfattas av NOx-avgiftssystemet 
 

479 
 

  

Utsläpp         

NOx (ton) 79 
  

  

varav från pannor som ingår i NOx-avgiftssystemet 79 
  

  

Stoft (TSP) (ton) 0.831 
  

  

CO2 fossil (ton) 114 
  

  

CH4 (ton) 0 
  

  

N2O (ton) 0 
  

  

Fossil GHG (CO2+N2O, t CO2-eq) 114 
  

  

CO2 biogen (ton) 150 088       
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Tabell B 9. Kostnader, subventioner och intäkter från styrmedel samt rangordning av pengaflöden. 
 

Skattekostnad/
A

vgift (SEK
) 

Skattesubventi
on/Å

terbetalni
ng/Fri 
tilldelning/Inv
esteringsstöd 
(SEK

) 

Teknikkostnad 
stoft (drift- och 
investeringsko
stnad) (SEK

) 

Teknikkostnad 
N

O
x (drift- och 

investeringsko
stnad) (SEK

) 

H
andelskostna

d (SEK
) 

R
angordning 

  N
etto av 

styrm
edlet 

(SEK
) 

R
angordning 

netto (SEK
) 

Relevanta BAT-slutsatser (IUF) 
   

                    810 930  
 

      7   -                810 930  5 

Tillstånd enligt miljöbalken (MPF) 
  

                    2 679 369                       50 938  
 

    5 9   -               2 730 307  3 

Energiskatt på bränslen 
     

                                                

Eldningsolja (märkt)                         25 811                               4 579  
   

12 14       -                    21 232  8 

Koldioxidskatt på bränslen 
     

                                                

Eldningsolja (märkt)                          97 757                             24 581  
   

8 13       -                   73 176  6 

Energiskatt på elektrisk kraft                          32 517                                    
   

10         -                    32 517  7 

EU:s system för handel med utsläppsrätter 
 

                     6 400 632  
  

                    28 178    2     11                 6 372 454  2 

Elcertifikatsystemet 
 

                   21 246 935  
   

  1                     21 246 935  1 

NOx-avgift                     3 928 100                       4 050 753                     2 049 473    4 3   6   -               1 926 820  4 
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B.4 Elementet 
Tabell B 10. Anläggningsfakta för Elementet. 

Anläggningsfakta 

Omfattas av 
Industriutsläppsförordningen (ange 
BAT-slutsats) 

Stora förbränningsanläggningar 

Omfattas av LCP-förordningen Ja (P2) 

Omfattas av 
Avfallsförbränningsförordningen 

Ja (P1, P3) 

Omfattas av MCP Nej 

Striktast reglering för NOX P1 & P3: MPF, P2: LCP BATC 

Striktast reglering för Stoft P1 & P3: MPF, P2: LCP BATC 

Rökgasrening P1: Ecotube, SNCR, Elfilter, textilfilter, RGK, P2: SNCR, Elfilter, textilfilter, 
P3: SNCR Rotamix, Elfilter, Textilfilter, RGK 

Omfattas av Nox-avgiftssystemet [1 om 
ja, 0 om nej] 

1 

Omfattas av EU-ETS [1 om ja, 0 om nej] 1 

Gratis tilldelning av utsläppsrätter (ton 
CO2) 

112 999 

Omfattas av elcertifikatsystemet [1 om 
ja, 0 om nej] 

0 

Tilldelningsfaktor elcertifikat 0 

Typ av anläggning [1 om industri, 0 om 
el- & värme] 

0 

Total installerad effekt (MW) 315 (P1: 95MW, P2:130MW, P3:90MW) 

Datum för idrifttagande 1982 

Drifttid (h) 284 P1: 6362, P2: 460, P3: ca 3727 

SNI-kod 35 
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Tabell B 11. Införsel av bränslen och energi till anläggningen samt utförsel av energi, utsläpp och avfallsprodukter. 
Input 

  Ton GWh PJ Kommentar 

Eldningsolja (märkt) 
 

10 0.0354   

Skogsflis/spån 
 

434 1.56   

Bark 
 

29 0.106   

Beckolja 
 

29 0.106   

Avfall (icke-farligt avfall) 202 700 798 2.87   

   varav fossilt 50 872 350 1.26   

   varav biogent 151 828 448 1.61   

El (externt producerad) 
 

19.9 0.0715 Antar 3 % av energiproduktionen 
(samma andel som det andra 
värmeverket (Kalix)) 

Output 

Energimängd Ton GWh PJ Kommentar 

Värme och ånga (nettoleverans) 
 

662 2.38   

Energi från pannor som omfattas av 
NOx-avgiftssystemet 

 
640 

 
  

Utsläpp  

Nox (ton) 213 
  

  

varav från pannor som ingår i NOx-
avgiftssystemet 

161 
  

  

Stoft (TSP) (ton) 0.2 
  

  

CO2 fossil (ton) 77 584 
  

  

Fossil GHG (CO2+N2O, t CO2-eq) 77 721 
  

  

CO2 biogen (ton) 202 863 
  

  

Avfallsprodukter 

Utgående fossilt avfall 9 666 
  

Antar 15 vikt-% slagg och 4 vikt-% aska 
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Tabell B 12. Kostnader, subventioner och intäkter från styrmedel samt rangordning av pengaflöden. 
 

Skattekostnad/A
vgift (SEK

) 

Skattesubventio
n/Å

terbetalning/
Fri 
tilldelning/Inves
teringsstöd 
(SEK

) 

Teknikkostnad 
stoft (drift- och 
investeringskost
nad) (SEK

) 

Teknikkostnad 
N

O
x (drift- och 

investeringskost
nad) (SEK

) 

H
andelskostnad 

(SEK
) 

R
angordning 

  N
etto av 

styrm
edlet (SEK

) 

R
angordning 

netto (SEK
) 

Relevanta BAT-slutsatser (IUF) 
  

              2 900 524               3 731 453  
 

    11 8   -            6 631 977 3 

Tillstånd enligt miljöbalken (MPF)   3 363 184 1 482 221    10 12  -4 845 404 6 

Energiskatt på bränslen 
     

      
 

                                     

Eldningsolja (märkt)                                    892 110                                      
   

14         -                892 110  8 

Koldioxidskatt på bränslen 
     

                                             

Eldningsolja (märkt)                                 3 378 754                        304 088  
   

9 15       -             3 074 666  7 

Energiskatt på elektrisk kraft                                 6 653 100                                       
   

4         -             6 653 100  2 

Avfallsförbränningsskatt                                 6 359 012                   1 208 212  
   

5 13       -            5 150 799  5 

EU:s system för handel med utsläppsrätter 
 

               28 023 752  
  

           19 274 872    1     2               8 748 880  1 

NOx-avgift                                 8 068 800                    5 407 951     3 827 924   3 6    7   -             6 488 773  4 
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B.5 Flisen 
Tabell B 13. Anläggningsfakta för Flisen. 

Anläggningsfakta 

Omfattas av Industriutsläppsförordningen (ange BAT-slutsats) Nej 

Omfattas av LCP-förordningen Nej 

Omfattas av Avfallsförbränningsförordningen Nej 

Omfattas av MCP Ja 

Striktast reglering för NOX MPF 

Striktast reglering för Stoft MPF 

Rökgasrening P1&P2: RGK, elfilter 

Omfattas av Nox-avgiftssystemet [1 om ja, 0 om nej] 1 

Omfattas av EU-ETS [1 om ja, 0 om nej] 1 

Gratis tilldelning av utsläppsrätter (ton CO2) 7813 

Omfattas av elcertifikatsystemet [1 om ja, 0 om nej] 0 

Tilldelningsfaktor elcertifikat 
 

Typ av anläggning [1 om industri, 0 om el- & värme] 0 

Total installerad effekt (MW) 39 MW (P1:7 MW, P2:10 MW. Spets- och reserv: OP1&2: 6 MW, mobil OP: 5MW, Biopanna: 4MW) 

Datum för idrifttagande BP: 2014 

Drifttid (h) P1: 4913 h, P2: 5879 h 

SNI-kod 35 
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Tabell B 14. Införsel av bränslen och energi till anläggningen samt utförsel av energi och utsläpp. 
Input  
  Ton GWh PJ Kommentar 
Eldningsolja (märkt) 

 
2.04 0.00735   

Skogsflis/spån 37 765 177 0.639   

El (externt producerad) 
 

3.40 0.0122   

Output         

Energimängd Ton GWh PJ Kommentar 

Värme och ånga (nettoleverans) 
 

103 0.3690468   

Energi från pannor som omfattas av NOx-avgiftssystemet 
 

86.6 
 

  

Utsläpp         

Nox (ton) 35.3 
  

  

varav från pannor som ingår i NOx-avgiftssystemet 35.7 
  

  

Stoft (TSP) (ton) 4.4 
  

  

CO2 fossil (ton) 546 
  

  

Fossil GHG (CO2+N2O, t CO2-eq) 546 
  

  

CO2 biogen (ton) 61 342 
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Tabell B 15. Kostnader, subventioner och intäkter från styrmedel samt rangordning av pengaflöden.  

Skattekostnad/A
vgift 

(SEK
) 

Skattesubvention/Å
ter

betalning/Fri 
tilldelning/Investerings
stöd (SEK

) 

Teknikkostnad stoft 
(drift- och 
investeringskostnad) 
(SEK

) 

Teknikkostnad N
ox 

(drift- och 
investeringskostnad) 
(SEK

) 

H
andelskostnad (SEK

) 

R
angordning 

  N
etto av styrm

edlet 
(SEK

) 

R
angordning netto 

(SEK
) 

Relevanta BAT-slutsatser (IUF) 
  

                985 
008  

  
    4     -              985 

008  
4 

Förordningen om medelstora förbränningsanläggningar 
(FMF) 

   
                344 

412  

 
      7   -              344 

412  
6 

Energiskatt på bränslen 
     

                                               

Eldningsolja (märkt)                             185 205                                          
   

8         -              185 
205  

7 

Koldioxidskatt på bränslen 
     

                                              

Eldningsolja (märkt)                             701 442                   63 130  
   

6 1
0 

      -              638 
312  

5 

Energiskatt på elektrisk kraft                          1 137 995                                         
   

3         -           1 137 
995  

2 

EU:s system för handel med utsläppsrätter 
 

            1 937 624  
  

                   135 
301  

  1     9             1 802 
323  

1 

Nox-avgift                            1 785 
750  

                731 
921  

      2 5       -           1 053 
829  

3 
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B.6 Traktorn 
Tabell B 16. Anläggningsfakta för Traktorn. 

Anläggningsfakta 

Omfattas av Industriutsläppsförordningen (ange BAT-slutsats) Nej  

Omfattas av LCP-förordningen Nej 

Omfattas av Avfallsförbränningsförordningen Nej 

Omfattas av MCP Nej 

Striktast reglering för NOX Ekodesignförordningen för fastbränslepannor 

Striktast reglering för Stoft Ekodesignförordningen för fastbränslepannor 

Rökgasrening Ingen uppgift 

Omfattas av Nox-avgiftssystemet [1 om ja, 0 om nej] 0 

Omfattas av EU-ETS [1 om ja, 0 om nej] 0 

Gratis tilldelning av utsläppsrätter (ton CO2) 0 

Omfattas av elcertifikatsystemet [1 om ja, 0 om nej] 0 

Tilldelningsfaktor elcertifikat 1 

Typ av anläggning [1 om industri, 0 om el- & värme] 1 

Total installerad effekt (MW) 120 kW 

Datum för idrifttagande 2020 

Drifttid (h) 3 000 

SNI-kod 01 

  



 

20 
 

Tabell B 17. Införsel av bränslen och energi till anläggningen samt utförsel av energi och utsläpp. 
Input 

  Ton GWh PJ Kommentar 

Eldningsolja (märkt) 
 

0.01 0.000036   

Skogsflis/spån 
 

0.5 0.0018   

varav biogent 10 0.0201 0.00007236 Förbränning 
av kadaver 

El (externt producerad) 
 

0.195 0.000702   

Output 

Utsläpp         

Nox (ton) 0.15 
  

  

Stoft (TSP) (ton) 0.08 
  

  

CO2 fossil (ton) 2.67 
  

  

Fossil GHG (CO2+N2O, t CO2-eq) 3 
  

  

CO2 biogen (ton) 180 
  

  

  



 

21 
 

Tabell B 18. Kostnader, subventioner och intäkter från styrmedel samt rangordning av pengaflöden. 
 

Skattekostnad/A
v

gift (SEK
) 

Skattesubvention/
Å

terbetalning/Fri 
tilldelning/Investe
ringsstöd (SEK

) 

Teknikkostnad 
stoft (drift- och 
investeringskostn
ad) (SEK

) 

Teknikkostnad 
N

O
x (drift- och 

investeringskostn
ad) (SEK

) 

H
andelskostnad 

(SEK
) 

R
angordning 

  N
etto av 

styrm
edlet (SEK

) 

R
angordning 

netto (SEK
) 

Ekodesignförordningen 
för fastbränslepannor 

  
                        

24 792  

  
    1                    

- 24 792  
1 

Energiskatt på bränslen 
     

                                                

Eldningsolja (märkt)                                                 
908  

  
   

4                                    
- 908  

4 

Koldioxidskatt på 
bränslen 

     
                                                

Eldningsolja (märkt)                                             
3 437  

  
   

3                                 
- 3 437  

3 

Klimatklivet (byte från 
fossilt till biobränsle) 

 
                    13 250  

   
  2                              

13 250  
2 
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B.7 Kalken 
Tabell B 19. Anläggningsfakta för Kalken. 

Anläggningsfakta 

Omfattas av Industriutsläppsförordningen (ange BAT-slutsats) CLM BATC 

Omfattas av LCP-förordningen Nej 

Omfattas av Avfallsförbränningsförordningen Ja 

Omfattas av MCP Nej 

Striktast reglering för NOX MPF 

Striktast reglering för Stoft MPF 

Rökgasrening Elfilter, skrubber, låg Nox-brännare, SNCR 

Omfattas av Nox-avgiftssystemet [1 om ja, 0 om nej] 0 

Omfattas av EU-ETS [1 om ja, 0 om nej] 1 

Gratis tilldelning av utsläppsrätter (ton CO2) 1 183 746 

Omfattas av elcertifikatsystemet [1 om ja, 0 om nej] 0 

Tilldelningsfaktor elcertifikat - 

Typ av anläggning [1 om industri, 0 om el- & värme] 1 

Total installerad effekt (MW) - 

Datum för idrifttagande 1919 

Drifttid (h) 7 260 

SNI-kod 23.51 
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Tabell B 20. Införsel av bränslen och energi till anläggningen samt utförsel av energi, utsläpp och avfallsprodukter. 
Input 
  Ton GWh PJ Kommentar 
Kol 97 078 734 2.642   
Petroleumkoks 11 029 107 0.384   
Avfall (icke-farligt avfall) 157 547 963 3.47 Baserat på VV för 

plastpellets från MR 
varav fossilt 86 820 

  
  

varav biogent 70 727 
  

  
Avfall (farligt) 8 570 

  
  

El (externt producerad) 
 

296 1.066 Total elförbrukning 
Output 
Energimängd Ton GWh PJ Kommentar 
El (nettoleverans) 

 
14.1 0.0508   

Värme och ånga (nettoleverans) 
 

15.8 0.0569   
Utsläpp         
Nox (ton) 1 409 

  
  

Stoft (TSP) (ton) 55 
  

  
CO2 fossil (ton) 1 362 811 

  
  

Fossil GHG (CO2+N2O, t CO2-eq) 1 362 811 
  

  
CO2 biogen (ton) 173 669 

  
  

Avfallsprodukter         
Fossilt avfall som ingår i produkter 86 820       
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Tabell B 21. Kostnader, subventioner och intäkter från styrmedel samt rangordning av pengaflöden. 
 

Skattekostnad/A
vgift (SEK

) 

Skattesubventio
n/Å

terbetalning/
Fri 
tilldelning/Inves
teringsstöd 
(SEK

) 

Teknikkostnad 
stoft (drift- och 
investeringskost
nad) (SEK

) 

Teknikkostnad 
N

ox (drift- och 
investeringskost
nad) (SEK

) 

H
andelskostnad 

(SEK
) 

R
angordning 

  N
etto av 

styrm
edlet (SEK

) 

R
angordning 

netto (SEK
) 

Tillstånd enligt miljöbalken (MPF) 
  

    12 063 270     12 425 784  
 

    12 11   - 24 489 055  2 

Energiskatt på bränslen 
     

                                                

Kol 66 692 586    56 119 915  
   

7 8       - 10 572 671  4 

Petroleumkoks 7 576 923  6 375 765  
   

15 16          - 1 201 158  5 

Koldioxidskatt på bränslen 
     

                                                

Kol 288 904 128    288 904 128  
   

3 3                                             

Petroleumkoks 32 822 304    32 822 304  
   

9 9                                             

Energiskatt på elektrisk kraft 99 160 000    84 360 000  
   

5 6        - 14 800 000  3 

Avfallsförbränningsskatt 10 852 500    10 852 500  
   

13 13                                             

EU:s system för handel med utsläppsrätter 
 

293 569 008  
  

  337 977 128    2     1  - 44 408 120  1 
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B.8 Trädet 
Tabell B 22. Anläggningsfakta för Trädet 

Anläggningsfakta 

Omfattas av Industriutsläppsförordningen (ange BAT-slutsats) PP BATC 

Omfattas av LCP-förordningen Ja (Panna 11, Panna 12, sodapanna) 

Omfattas av Avfallsförbränningsförordningen Nej 

Omfattas av MCP Nej 

Striktast reglering för NOX Ångpannor: MPF, Sodapanna: MPF/PP BATC/FSF 

Striktast reglering för Stoft Ångpannor: MPF/FSF, Sodapanna: FSF 

Rökgasrening P11: Elfilter, SNCR Sodapanna: Elfilter. Mesaugn: Elfilter. Destruktionsugn: Skrubber 

Omfattas av Nox-avgiftssystemet [1 om ja, 0 om nej] 1 

Omfattas av EU-ETS [1 om ja, 0 om nej] 1 

Gratis tilldelning av utsläppsrätter (ton CO2) 166 491 

Omfattas av elcertifikatsystemet [1 om ja, 0 om nej] 0 

Tilldelningsfaktor elcertifikat - 

Typ av anläggning [1 om industri, 0 om el- & värme] 1 

Total installerad effekt (MW) 624 (P11: 231 MW, P12: 45 MW, SP: 340 MW) 

Datum för idrifttagande P11, P12: 1977, SP: 2005 

Drifttid (h) P11 och P12: 8629 h, Sodapanna: 8592 h 

SNI-kod 17.1 
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Tabell B 23. Införsel av bränslen och energi till anläggningen samt utförsel av energi och utsläpp. 
Input 

  Ton GWh PJ Kommentar 

Eldningsolja (märkt) 
 

88 0.317 Ångpannor och sodapanna, 77 
GWh olja har använts i 
sodapannan 

Bark 
 

667 2.40   

Beckolja 
 

1 999 
 

  

El (internt producerad) 
 

342 1.23   

El (externt producerad) 
 

671 2.42   

Output  

Energimängd Ton GWh PJ Kommentar 

El (nettoleverans) 
 

9.1 0.0328   

Värme och ånga (nettoleverans) 
 

58 0.209   

Energi från pannor som omfattas av NOx-
avgiftssystemet 

 
590 

 
  

Utsläpp         

NOx (ton) 413 
  

Ångpannor och sodapanna 

varav från pannor som ingår i NOx-
avgiftssystemet 

68.8 
  

Ångpannor 

Stoft (TSP) (ton) 39.5 
  

Ångpannor och sodapanna 

CO2 fossil (ton) 55 786 
  

Hela anläggningen 

CH4 (ton) 24.0 
  

Hela anläggningen 

N2O (ton) 22.4 
  

Hela anläggningen 

Fossil GHG (CO2+N2O, t CO2-eq) 62 474 
  

Hela anläggningen 

CO2 biogen (ton) 970 861 
  

Hela anläggningen 
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Tabell B 24. Kostnader, subventioner och intäkter från styrmedel samt rangordning av pengaflöden. 
 

Skattekostnad/A
vgift (SEK

) 

Skattesubventio
n/Å

terbetalning/
Fri 
tilldelning/Invest
eringsstöd (SEK

) 

Teknikkostnad 
stoft (drift- och 
investeringskost
nad) (SEK

) 

Teknikkostnad 
N

O
x (drift- och 

investeringskost
nad) (SEK

) 

H
andelskostnad 

(SEK
) 

R
angordning 

  N
etto av 

styrm
edlet (SEK

) 

R
angordning 

netto (SEK
) 

Relevanta BAT-slutsatser (IUF) 
   

171 211  
 

      16   - 171 211  7 

Förordningen om stora förbränningsanläggningar (FSF) 
  

11 785 867  891 158  
 

    7 15   - 12 677 026  3 

Tillstånd enligt miljöbalken (MPF) 
  

7 219 213  2 040 264  
 

    9 14   - 9 259 477  4 

Energiskatt på bränslen 
     

          
 

  

Eldningsolja (märkt) 7 986 332  5 915 360  
   

8 10        - 2070 971  6 

Koldioxidskatt på bränslen 
     

          
 

  

Eldningsolja (märkt) 30 247 236  30 247 236  
   

4 4       
 

  

Energiskatt på elektrisk kraft  224 785 000  191 235 000  
   

1 2       - 33 550 000  1 

EU:s system för handel med utsläppsrätter 
 

41 289 768  
  

15 493 524    3     6 25 796 244  2 

NOx-avgift 3 442 350  4 989 226    4 438 760    13 11   12   - 2 891 884  5 
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