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Sammanfattning1

miljö-enligt vilketSverigei1992 infördesjanuariDen l ett system
Avgifts-energiproduktion.vidkväveoxiderpå utsläppavgift uttas av

effekttillfördminstamedgasturbinerellerförgällerplikten enpannor
minstenergiproduktionnyttiggjordMW och10 avmegawatt enav

40storlekAvgiftenskalenderår. ärunderGWhgigawattimmar50 ett
kväveoxider.utsläppkilokronor avper

Miljö- ochförchefenmaj 199313bemyndigade denRegeringen
huvud-medutredaresärskildtillkallanaturresursdepartementet att en

och effekternaförförutsättningarnautredadelsuppgifterna enavatt
frånkväveoxidutsläppföravgiftssystemnuvarandebreddning ener-av

pågå-finansieringförslag tilllämnadelsgiproduktionsanläggningar, av
ingå bl.a.ocksåskulleutredningenI attkalkningsverksamhet.ende

avgiftssystemetförändringartekniska samtbehovetöverväga avav
dispensmöjligheter.

1993.augustiisitt arbeteinleddeochtillsattesUtredningen
kalknings-FinansieringdelbetänkandeavlärrmattidigareI avett -

finans-förslag tillalternativaredovisatutredningenverksamhet har-
Övriga frågorhörandeutredningentillkalkningsverksamheten.iering av

betänkande.i dettaredovisas
kväveoxiderutsläppende svenska1988beslutadeRiksdagen att av

har1995. Utsläppen1980 ochårenmellan30minska medbör procent
000till 384425 000från1992 minskat1980perioden tonunder ca-

niovilketår, procent.motsvarar caper
omkringförvägtrafiken,utsläppskällan ärDen största svararsom
de verk-industriprocesserförbränning ochFrån000 år.159 ton per -

möjligheternaprövningutredningensföremål församheter är avsom
utsläppenuppgårtillämpningsområdeutvidga avgiftssystemets sam-att -

år.68 000till tonmantaget perca
och pla-vidtagitsåtgärdervilkahar kartlagtUtredningen somsom

minskaföråtgärdernavadavgiftssystemet,anledningmed attavneras
formuppnåtts iresultatkostat, vilkautsläppenföljaoch avsomupp

bieffekter därut-någrahaftavgiftssystemetutsläppsminskning och om
kväveoxider frånutsläppenframgår bl.a.utvärderingenAv attöver. av

minskat frånkväveoxidavgiften harberörsanläggningarde caavsom



10

159 mgMJ tillförd energi till 103 mgMJ tillförd energi. Av rninsk-ca
ningen kan ungefär hälften direkt hänföras till Ox-avN giftens införande.
Från 163de av totalt 185 st anläggningar utredningen haftsom
tillgång till information från har utsläppen minskat frånsammantaget

00021 till 13 500ton ton.ca ca
Kostnaderna för reducera utsläppen förbränningstekniskaatt genom

åtgärder varierar beroende på bränsleval med i medeltal mellan 4 och
52 krkg. Motsvarande kostnad vid reningsåtgärder varierar mellan 10

50och krkg.
När det gäller förutsättningarna utvidga avgiftssystemets tillämp-att

ningsområde till mindre energiproduktionsanläggningar de förän som
närvarande ingår har utredningen olika långtövervägt gåendetre steg;

sänka avgiftsplikten från minsta årlig energiproduktion 50att en om-
GWh till 25 GWh oavsett anläggningens effekt,

utsträcka avgiftsplikten till alla anläggningar med effektatt störreen-
1 MW,än samt
utsträcka avgiftsplikten till alla energiproduktionsanläggningar.att-

Efter genomgång beståndet olika slags anläggningar och drift-en av av
förhållanden har utredningen funnit det finns goda förutsättningaratt

sänka den nuvarande nedre för avgiftsplikt frångränsen 50 GWhatt till
25 GWh. Genom denna åtgärd kan till 500 med ettupp ca pannor sam-

årligt utsläpp 10 000 kväveoxider kommamantaget ingåton attav ca
i avgiftssystemet förutom de redan avgiftspliktiga. För denärsom

anläggningar det, enligt utredningensär mening, rimligtgruppen av att
ställa krav kontinuerlig mätning utsläppen.av

Även fasta förbränningsmotorer bör ingå i avgiftssystemet.
finnsDet bl.a. med hänsyn till kravet på konkurrensneutralitet- -

skäl talar för mindreäven anläggningar blir avgiftspliktiga.attsom
Utredningen förordar det inte sådana anläggningar förs tilltrots att av-
giftssystemets tillämpningsområde. Det inte rimligt kräva konti-attvore
nuerlig mätning utsläppen från dessa anläggningar så länge mät-av som
ningskostnadema denär storleksordning kan förutses. Ett in-av som nu
ordnande skulle därigenom behöva ske baserat schablonmässigen
bedömning deras utsläpp. För få sänkt utsläppsavgift skulle i såattav
fall krav få ställas på anläggningsägarna antingenatt frivilliggenom
kontinuerlig mätning eller installation typgodkända låg-NOx-brännareav
kan styrka lägre utsläpp. Det skulle i sin innebära lämnadetur att man
den för avgiftssystemet nämnare den kontinuerligagemensamma som
utsläppsmätningen Vidareutgör. skulle omfattande registreringen av

mycket antal mindre behövaett förstort dessagöras sedanattpannor
skulle hanteras i administrativtett system.

Utredningen understryker emellertid vikten energiproduktions-attav
anläggningar olika storlek inte behandlas olika på sned-sättav ett som
vrider konkurrensen dem emellan. Det därför angelägetär de olikaatt
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står utformas så den kom-miljöpolitiska styrmedel till buds attsom
snedvridning till förmån förmotverkar denbinerade effekten demav -
bli resultatet endast deanläggningarna- riskerarde mindre attavsom

avgiftssystemet blir belastade medanläggningar ingår istörre som
kontinuerligtkväveoxidutsläppen ochminskakostnader för mätaattatt

dem.
ända-utsträckning det skullegäller i vilkenNär det avgöraatt vara
ocksåtillämpningsområde tillavgiftssystemetsmålsenligt utvidga attatt

antal utgångs-redovisar utredningenindustriellaomfatta ettprocesser
sina övervägandena;punkter för

förutsättningar påverka utsläppenteknologiskamåste finnasdet att-
avgift skall ha någonekonomiska incitamentför det utgöratt som en

verkan,
bli aktuellakanmånga demed hänsyn till attatt processer somav-

eller kommeringå avgiftssystemet redan har prövasi prövats att
avgiften kan kom-gäller detenligt miljöskyddslagen avgöraatt om

styrmedel,kompletterandebli verkningsfulltatt ettma
det för mångaunderlättasinordnande i avgiftssystemet kan attett av-

kväveoxidutsläppen,på mätningredan finns krav avprocesser
avgiftssystemet skulleinordnande imåste till hurhänsyn etttas-

och utvecklingsbe-konkurrensvillkorpåverka företagenskomma att
tingelser samt

upprätthållas mellanhomogenitet kanvisst måttvikten att ett avav-
i första hand hurmed hänsyningår i avgiftssystemetdem ut-som

återbetalningen beräknas.och hursläppen mäts

förutsättningar-gått igenomhar utredningenMed dessa utgångspunkter
finns inominordna deför i avgiftssystemetatt massa-processer somna

cementindustrin, glasindu-stålindusttin,pappersindustrin, järn- ochoch
gruvindustrin.petrokemisk industristrins,raffinade11ema och övrig samt

kväveoxider påårligenindustrier släpper närmareDessa utsammantaget
00025 ton.

verksamhetsvillkor och deGenomgången de olika branschemasav
minska utsläppen kväve-ekonomiska möjligheternatekniska och att av

tillämp-föreslår avgiftssystemettill utredningenoxider har lett attatt
ningsområde utvidgas till omfattaatt

sulfitpannor ochpappersindustrins sodapannor,och mesaug-massa--
nar,

och koksverkstålindustrins värmningsugnarjärn- och samt-
tillverkning ochStatoil Petrokemisraffinaderiema inklusive etenav-

Stenungsund.ipropen

kväveoxid-för årligadessa förbränningsprocesserSammantaget svarar
14 000utsläpp omkring ton.av
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Innan sodapannor och för 8 400mesaugnar tonsom svarar ca av-
utsläppen inordnas i avgiftssystemet förutsätts det komplet-att genom-
terande analys klargörs hur det skall ske så inte utvecklingenatt mot
slutning massaindustrins påverkas negativt.av processer

Ett genomförande utredningens förslag till utvidgad tillämpningav
avgiftssystemet till både mindre energianläggningar och industriellaav

förbränningsprocesser innebär utsläpp omkring 24 000 kväve-att tonav
oxider kommer avgiftsbeläggas nuvarande 14 000utöveratt ton.ca

Utredningen har också tagit vissa frågor avgiftssystemetsupp om
tillämpning och administration i övrigt. Utredningen föreslår med
anledning därav att

det införs möjlighet alternativ till nuvarande scha-att, etten som-
blonregel för bestämning utsläppsavgift mätdata saknas,närav
fastställa avgiften till och halv gånger den avgift motsva-en en som

nomialvärdet,rar
utsläppsavgift skall betalas för stationära förbränningsmotorer-

villkor andra energiproduktionsanläggningar,samma som
det bör införas vissa möjligheter för regeringen lämna dispensatt-
eller ned utsläppsavgiften,sättaatt
det för energiproducerande anläggningar, huvudsakliga syfte ärvars-

bränna avfall, införs möjlighet basera återbetalningenatt atten av
avgiftsmedel på nyttiggjord energi och den energisumman av som
kyls bort till följd den inte kan avsättas,attav
det genomförs vissa förändringar syftar till avkorta hand-attsom-
läggningstiden från det företagen lämnat in sina deklarationer tillsatt
dess in- och återbetalning avgifterna verkställsatt och slutredovi-av
sas.

I betänkandet redovisas de ändringar gällande lagtext krävs förav som
genomföra utredningens förslag.att
Förslagen förutsätter efter beslut regering och riksdag dels attav- -

Statens Naturvårdsverk får i uppdrag utforma de tillämpningsföre-att
skrifter behövs för genomföra förslagen, dels det finnsattm.m. som att
tillräcklig tid för anskaffa installeraoch den mätningsutrustningatt som
behövs för kväveoxidutsläppenmäta från de tillkommandeatt anlägg-
ningarna och i övrigt förbereda införande. Mot den bakgrundenett
förordar utredningen den föreslagna breddningen avgiftssystemetatt av
tillämpningsområde träder i kraft först och halvt eller två år efterett ett

riksdagen beslutat breddningen.att om
Förutom överväganden och förslag rörande breddning och tillämp-

ning avgiftssystemet för kväveoxidutsläpp redovisar utredningenav
vissa förslag rörande kalkningsverksamhetens administration. Således
föreslås
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uppföljningbättretillsyftandeförändringaranslagstekniska aven
budgetåret,underanslagsförbrukningen

förskottsutbetalningmedordningenförekommandevanligtdenatt nu
upphörkalkningentillbidrag samtav

NaturvårdsverkStatenstilllänsstyrelsernauppdrasdet bör attatt
ochkalkningsverksamhetupphandlingsstrategi för länetsredovisa en

redovis-sådaniutgångspunktMedden förutsätter.rollspelvilket en
ända-författningar utgörgällande ettverketbörning pröva om nu

kalkningsinsats-upphandlingeffektivförramverkmålsenligt aven
ema.





English2 summary

environmentfor bettercontrolsandIncentives a
economicofextensiveconcerningProposals usemore

oxidesnitrogenemissions ofin controllinginstruments

involvingSwedeninintroduced1992,JanuaryOn 1 system wasa
oxides fromof nitrogenemissionsenvironmental charges energyon

with inputturbinesfurnacesappliesThis chargeproduction. to anor gas
of leastproductionutilisedand10 MW atof leastat energyapower

SEK40has beenchargeThecalendarduring set at50 GWh year.one
emissions.oxidenitrogenofkgper

head ofauthorised theGovernmentSwedish1993, the13 MayOn
appointNatural ResourcesandEnvironmentof theMinistry tothe a

possibilities andinvestigate themandatewith theCommissionspecial to
for nitrogenchargesoftheof extending current systemconsequences

andplantsproductionthanotheremissionsoxide to energyareascover
whichactivitiesthe limingfinancingproposals forsubmit cur-areto

need ofconsider thealsoCommissionTherently in towasprogress.
possibilityand thechargetechnicalities of thethechanges systemto

certainthe charge inwaivingof cases.
work in Augustitscommencedappointed andCommissionThe was

1993.
limingFinancingentitledsubmitted,already beenhasOne report

alternativevariouspresentedCommissionwhich theactivities, in pro-
activities.financing suchofregardingposals ways

the manda-included inissuesotherdeals with theThe reportpresent
te.

inoxidesof nitrogenemissionsdecided that1988, the RiksdagIn
1995. Duringand1980between30byshould beSweden centcut per

9reduced by aboutbeenemissions havesuch1980-1992 period,the
384,000425,000approximatelyfrom tonnesto annum.percent,per

traffic, whichautomotiveemissionsofmainThe respon-source
incinerationEmissions from159,000aboutforsible tonnes annum.per



16

and industrial the activities which the focus of theprocesses, represent
Commissions deliberations, about 68,000amount to tonnes per annum.

The Commission looked into planned and implemented measures
under the charge the of aimedsystem, reducingcost andatmeasures
following emissions, the emission reductions achieved date andup to

other which the involve. This evaluationany consequenses system may
indicates that emissions of nitrogen oxides from the plants included in
the have fallen from approximately 159system mgMl approximatelyto
103 mgMJ input energy. About half of this reduction thought to
be directly attributable the nitrogen oxide charge. Overall emissionsto
from the 163 plants out of total of 185 from which the Commissiona
has received information have declined from approximately 21,000 to
13,500 tonnes.

The of reducing emissions through improvementscost combustion
technology varies, depending the choice of fuel, from roughlyon
SEK4kg SEK52kg. The correspondingto for purificationcost measu-

varies between SEKl0kg and SEK50kg.res
When the possibilities of extending the chargestocomes to cover

smaller production plants the Commission considered threeenergy
different successive steps:

reduction of the charge threshold from minimum annuala energy-
production of 50 GWh 25 GWh irrespective of theto outputpower
of the plant;
extension of the charge all plants with ofto outputcover a power-

than 1 MW;more
extension of the charge all production plants.to cover energy-

Having looked into the different of facilities and their operatingtypes
conditions, the Commission considered there be grounds for reducingto
the charge threshold from 50 GWhcurrent 25 GWh. This willto mean
that 500 fumaces, representing total annualto emissions of approxi-up
mately 10,000 of nitrogen oxides, will betonnes brought under the
charge addition those alreadysystem covered. The Commissionto

of the opinion that, for this of installation, reasonablecategory
emissions be measuredto expect continuousto basis.on a

Stationary combustion engines should also be covered the charge
system.

Although fair competition considerations extension of thesupport an
charge smaller plants, thissystem hasto been recommendedcover not
by the Commission. would be unreasonable require continuousto

of emissions from such plants longmeasurement the of suchcostas as
high bemeasurements expected This wouldas atas present.can

require standardised of emissions from these installations.assessment
In order reduce their charges, therefore,to such plants would be com-
pelled either perform continuousto voluntarilymeasurements toor
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abilitytheirorderinlow-NOx burnerstype-approved toinstall prove
necessitatewould inThisrequirements. turnemissionslowermeetto

conti-which theprincipledenominatorthefromdeparture commona
smallerofnumberimplies. A largerequirementmeasurementnuous

handle themorderinregistered,be towould havefurnaces to moreover,
administrativein system.an

treatingofimportancethehowever, notCommission does,The stress
thusandunequalsizesdifferentofplants termsproduction onenergy

consequently importantcompetition.unfairofclimatecreating a
designed inbeenvironmental policyofinstrumentsdifferentthethat

of unfairrisktheeffectcombinedtheir counteractthatsuch cana way
only thearisewouldwhichplantssmallerfavouringcompetition
nitrogenreducingofthebearrequired costplantslarge-scale towere

continuousofbasis measurement.theemissionsoxide on
the chargeextendingofsuitabilitythedeterminingWhen tocomes

thelistedCommissiontheindustrialinclude processes,tosystem
follows:based,deliberationsitswhichassumptions asareupon

theemissionsreducefeasibletechnologicallybe tothat must-
impact;havechargeincentive ofeconomic to anya

bechargethewhetherestablish notimportant maythat to or- theoflightin theinstrument,supplementaryeffectiveadopted as an
thecovered bybemightwhichof thethatfact processesmany

under theassessedbewillassessedalready beenhave orsystem
Protection Act;Environment

byrequiredalreadyoxidesof nitrogen manythethat measurement- the chargeinsuchofinclusionthewill facilitate processesprocesses
system;

theininclusionwhichinof thetakenbethat mustaccount way- develop-andstrengthcompetitivetheaffectwouldcharge system
concerned;industriesof thecapabilityment

homogeneityofdegreecertainmaintainimportantthat to a- ofparticularly inchargethe termscovered bythose system,among
refundshowandmeasuredemissionswhichin arethe areway

calculated.

into thelookedCommissiontheassumptions,of the abovebasistheOn
steel,andironpulp andtheincludingofpossibilities paper,processes

andindustrypetrochemicalandrefineryindustries, theglassandcement
thesewhole,Takenthe chargeindustrymining system.the as a
oxidenitrogenannualof25,000for almostindustries tonnesaccount

emissions.
variousof theenvironmentsbusinessof thestudybasis ofOn the a

reducing nitrogenfeasibility ofeconomicandtechnicaland thesectors
chargeof theextensionproposedCommissiontheemissions,oxide an

tosystem cover:
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soda and sulphite units and lime sludge rebuming kilns inrecovery-
the pulp and industry;paper
heating furnaces and coking plants in the iron and steel industry;-
refineries, including ethylene and propylene production plants— at
Statoil Petrokemi in Stenugsund.

Together, these for annual nitrogen oxideprocesses account emissions
of around 14,000 tonnes.

Before soda units and lime sludge rebuming kilnsrecovery which
for approximately 8,400account of the emissionstonnes includedare

in the charge supplementary analysissystem, will be required in ordera
investigate how thisto be done without having negative impactcan a
developments towards enclosure of inon the pulp industry.processes
Implementation of the Commissions proposals concerning an ex-

tension of the charge both small—scalesystem to produc-cover energy
tion plants and industrial combustion would that furtherprocesses mean
nitrogen oxide emissions amounting approximately 24,000to tonnes per

would be subject the charge, above and beyondannum to the present
14,000 tonnes.

The Commission also considered certain issues relating theto
general application and administration of the charge and sub-system
mitted the following proposals this context:

that, where data available, bemeasurement possiblenotare to set—
the charge correspondingat and half timesto thea sum one a
charge which corresponds the normal value, alternativeto toas an
the rules for standardisedcurrent assessment;
that the charge should apply stationary combustionto engines the— on

for otherterms production plants;same as energy
that be possible for the Government waive reduce the chargeto or—
in particular cases;
that be possible for production plants whose mainenergy— purpose

incinerate baseto refunds totalwaste to utilisation andon energy
the surplus which disposed of by cooling;energy
that certain changes be introduced order reduce the time requi-to—
red for administration, from submission of by companiesreturns to
final refund of charges.payment or

The also outlines thepresent amendmentsreport the wording of theto
Act which would be requiredcurrent in order implement the Comto

missions proposals. The proposals that, following decision byassume
the Swedish Government and Riksdag, the National Swedish Environ-
mental Protection will be instructed draw theagency to up necessary
provisions, and that adequateetc., of time will be availableamountan
both for purchase and installation of the NOx equipmentmeasurement

the plants concemedat and for other general preparations. In the light
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of theextensionproposedtherecommends thatCommissiontheof this,
halfanduntileffectintoshould yearsacharge not onesystem come

Riksdag.thebythereondecisionafter
theconcerningproposalsanddeliberationsaddition its ex-In to

emis-oxidenitrogenforchargeof theapplication systemandtension
theconcerningproposalscertainforwardCommissionthesions, put

follows:activities,limingofmanagement as

in orderproceduressubsidy tomadebetechnical changesthat to—
budgetduring thesubsidiesoffollow-up year;improve

insubsidieslimingpayingofpracticewidespreadcurrentlythethat—
discontinued;beadvance

submitinstructedBoards beAdministrative to pur-the Countythat- Swe-Nationaltheactivitieslimingfor tostrategieschasing county
berolestheoutlining toProtection Agency,Environmentaldish

whet-determineAgencythethatbodies,differentplayed by canso
efficientforframeworkprovide pur-her statutes propercurrent a

activities.limingfield ofin theprocedureschasing





Lagförslag3

tillFörslag3.1

1990:613i lagenändringlag omom
vidkväveoxiderutsläppmiljöavgift av

energiproduktion.

giftmiljöav1990:613till lagenrubrikenföreskrivsHärigenom omatt
§§8och51energiproduktionvid samtkväveoxiderutsläpppå av -

lydelse.följandeskall halagen

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

påmiljöavgift ut-på Lagmiljöavgift ut-Lag omom
vidkväveoxidervid släppkväveoxidersläpp avav
vissaenergiproduktion ochenergiproduktion

industriprocesser

tillbetalasMiljöavgift1 §tillbetalasMiljöavgift§1
förlagdennaenligtförlagenligt denna statenstaten
frånkväveoxiderutsläppfrånkväveoxiderutsläpp avav

förförbränningsanläggningarförförbränningsanläggningar
från indu-ochenergiproduktionenergi-Medenergiproduktion.

§§.2 4enligtstriprocesserbåde el- ochproduktion avses -
tillgodo-skallAvgiftsbeloppenAvgiftsbe-värmeproduktion.

enligtavgiftsskyldigadeförasdetillgodoförasskallloppen
88enligtavgiftsskyldiga

varjeförberäknasAvgiften§2varjeförberäknasAvgiften§2
för-inomproduktionsenhetför-inomproduktionsenhet enen
indu-ellerbränningsanläggningMedbränningsanläggning. pro-

produk-Medstriellduktionsenhet process.avses
tionsenhet avses
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i vilken i vilkenpanna varmvatten, panna varmvatten,
hetvatten, ånga eller hetolja hetvatten, ånga eller hetolja
framställs för byggnadsupp- framställs för byggnadsupp-
värmning, elproduktion eller vämming, elproduktion eller
användning i industriella användning i industriellapro- pro-
cesser, cesser,

gasturbin. gasturbin,
stationär färbränningsmotor,

Avgift inte pa utsläpptas ut sodapanna, lutpanna eller
frän förbränning i sodapannor inom ochmesaugn massa-
eller lutpannor. pappersindustrin,

5. irärmningsugn eller koksverk
inom järn- och stålindustrin,

för raflinering ellerugn
sönderdelning krackning av
olja eller andra kolväten.

§3 Avgift för produk- 3 §tas ut Avgift för produk-tas ut
tionsenhet med tillförd effekt tionsenhet med nyttiggjorden en

10minst och energiproduktionmegawattav under redo-en
uppmätt, nyttiggiord energipro- visningsperioden minst 25av
duktion under redovisnings- gigawattimmar. För produk-
perioden 50minst gigawat- tionsenheter inte fram-av som
timmar. ställer hetvatten,varmvatten,

ånga eller hetolja för bygg-
nadsuppvärmning, elproduktion
eller användning i industriella

avgifttas utprocesser om
30minst gigawattimmar energi

tillförs under redovisningspe-
rioden.

4 § Avgiften skall betalas 4 § Avgiften skall betalasav av
den framställer elektrisk den bedriver sådansom verk-som
kraft eller värme. Avgiftsskyl- samhet innebär använd-som
digheten inträder utsläppnär §ning 2i angivna produk-av av
kväveoxider sker från produk- tionsenheter. Avgiftsskyldig-
tionsenheten. heten inträder utsläppnär av

kväveoxider sker från produ-
ktionsenheten.

5 § Avgift med 40 lcro-tas 5 §ut Avgift med 40 kro-tas ut
kilogram utsläppta kilogramnor per utsläpptanor per

kväveoxider, räknat kväve- kväveoxider, räknat kväve-som som
dioxid. Den kontinuerligt dioxid. Den kontinuerligtsom som

ochmäter registrerar utsläppen och registrerarmäter utsläppen
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mätutrustning,hjälpmedmätutrustning,hjälpmed enavav en
särskilda kravuppfyllerkravsärskildauppfyller somsom

regeringenföreskrifterenligtregeringenföreskrifterenligt avav
regeringenmyndighetellerregeringenmyndigheteller somsom

avgif-beräknafårbestämmer,avgif-beräknafårbestämmer,
mätvärdena.grundvalpåmätvärdena.grundvalpå ten avten av
mätningsådaninteGörsmätningsådaninteGörs enen

utsläppenskall motsvarautsläppenskall ansesmotsvaraanses
räknatkväveoxider,0,6räknatkväveoxider,0,6 gramgram

megajou-kvävedioxid,megajou-kvävedioxid, persompersom
produk-bränsletillförtproduk-bränsletillfört omom

hjälpmedskertionenhjälpmedsker av entionen enav
i0,25gasturbin ochi0,25ochgasturbin gramgram

fall.övrigafall.övriga
mätning intefalldeFör att

sådanske, mätutrust-kan men
kravenuppfyllerning som

instal-harstycketenligt första
beräknasfdr utsläppenlerats,

gånger dethalvoch enensom
räknatkväveoxider,antal gram

megajou-kvävedioxid, persom
bränsle itillfört genom-som

deundersnitt uppmätts senaste
vilkaförmånader mätvär-sex

tillgängliga.finnsden

iinteAvgiftsmedel8 §i tasAvgiftsmedel inte8 § somtassom
myndighetsföranspråkmyndighetsföranspråk enen

lagenligt dennaverksamhetlagenligt dennaverksamhet
med-harföreskrifterellermed-harföreskriftereller somsom
skalllagen,med stöddelatsskalllagen,med stöddelats avav

avgifts-detillgodoförasårligenavgifts-tillgodoföras deårligen
ansökanefterochskyldigaefter ansökanochskyldiga

Fördel-mellan dem.fördelasFördel-mellan dem.fördelas
skallbeloppdetningenskallbeloppdetningen somavsomav
pågrundasskalltillgodoföraspågrundasskalltillgodoföras

förandel densökandesvarjeden förandelsökandesvarje avav
samladesökandesamtligasamladesökandesamtliga

energiproduktionennyttiggjordaenergiproduktionennyttiggjorda
produktions-avgiftspliktigai deproduktions-avgiftspliktigai de

enheterna.enheterna.
industriprocesserFör som

framställerinte varmvatten,
förhetoljaånga ellerhetvatten,

elpro-byggnadsuppvärmning,
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duktion eller användning i
industriella skallprocesser,
återbetalningen grundas på den
tillförda energin omräknad med

faktor detmotsvararen som
genomsnittliga förhållandet
mellan tillförd och nyttiggjord
energi för de anläggningar som
ingår i avgiftssystemet under

föregåendenärmast redovis-
ningsperiod.

Denna lag träder i kraft, i fråga 5 § den juli1 1994, och i övrigtom
den januari1 1996.



kväveoxiderUtsläppen4 m.m.av

kväveoxiderUtsläppen4.1 av

sjöar ochmark,försurningtillupphovkväveoxiderochSvavel- avger
mark-bildandettillbidrar dessutomoxiderade kvävetDetvattendrag. av

fosforutsläppochmed andra kväve-tillsammansoch upp-nära gerozon
omkringliggande hav.ochvattendragsjöar,övergödningtillhov av

Kvä-växthuseffekten.mån tillvissockså ibidrarKväveoxidutsläppen
jordbruketinomSkadornahälsoeffekter.tillupphovveoxider kan ge

från Statensiuppskattas natur-rapportmarknäradet ozonet enp.g.a.
4133,SNV Rapportårligenkronormiljardtill 1SNVvårdsverk

miljön.ioxidanterandraochMarknära ozon
kväveoxi-utsläppensvenskadestorlekenframgårTabell 1Av av

kväveoxider räknat1992. Utsläppen1980periodenunder somder av-
till 384från 425minskatN02 har ton.tusen

19921980periodenkväveoxiderutsläppSvenska1Tabell av -

No,
tusental

ÅR ton
4251980
4371987
4061989
4001990
3941991
3841992

4272,SNV:s Rapportunderlagsmaterial till9303 och18 SMSCB NaKälla:
1992luft försurande ämnentillUtsläpp av

olika slagsmellanfördelades1992årutsläppenredovisas hur2TabellI
159försvaradevägtrafikenframgår tusentabellenAvverksamheter. att

kväveoxidutsläppen.41eller procentton avca
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Tabell 2 Källfördelning de svenska kväveoxidutsläppen år 1992av

NO,
tusental

UTSLÄPPSKÃLLOR ton
Vägtrañk 159
Sjöfart 70
Flygtrafrk 8
Spårbunden trafik 1
Arbetsmaskiner 78
Förbränning 44
lndustnprocesser 24
Riket totalt 384

Källa: SCB Na 18 SM 9303 och underlagsmaterial till SNV:s Rapport 4272, Utsläpp
till luft försurande ämnen 1992av

För visa in- och utflödet kväveoxideratt tillfrån olika länder harav
utredningen bearbetat EMEP-uppgifteroch sammanställt för åren 1987-
1991. Siffrorna återges i Tabell 3 och ârsmedelvärden för kväve-avser
oxider räknat N02. Som framgår tabellen kommer ungefär 12som av

de kväveoxider deponerasprocent i Sverige från svenskaav som
utsläppskällor. Av de svenska kväveoxidutsläppen deponerassom-
inom EMEP:s beräkningsonträde 21 Sverige.istannar procentca-

EMEP matprogram utförsett inom för konventionensom ramen- om
långväga, gränsöverskridande luftföroreningar.
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1987-1991arenkväveoxideruttlöde3 ln ochTabell av

Oxiderat kväve
NO,räknat som

tusental ton
fråntill

SverigeSverige
476Tyskland

4848Sverige
1027Polen

157Storbritannien
Sovietunionen 5723f.d

223Danmark
213SlovakienTjeckien och

2117Finland
113Frankrike

1416Norge
06Belgien
015Nederländerna
11Ungern
11Rumänien

Övrig 69tilltillförsel
Övrig 67utförsel fran

SUMMA 229404

Appendix C192REPORTEMEPMSC-WKälla:
beräknasdel utsläppendenSverigefrånutsläppUppgifterna somavavserom

frånuppgifteravviker dessaDärförberäkningsomrâde.EMEP:sinomdeponeras
utsläpp.Sveriges totalauppgifter om

beräkningsområde.EMEP:sligger inomdelDen som
medinte helt överensstämmerursprungsmaterialeti görAvrundning att* summan

tabelluppgiftema.summan av

målMiljöpolitiskt4.2

minskakväveoxider bör1988 utsläppenbeslutade årRiksdagen att av
199091 :90 konsta-1995.1980 och Imellan åren30med procent prop.

proble-kväveoxidergäller ärutvecklingen detregeringen närattterar
beslutadetidigareriksdagensamtidigt denföreslårmatisk att avmen

arbetet.fortsattaför detvägledandeutsläppsmålet bör vara





aspektenInternationella5

EES-avtaletEG och5.1

miljö- ochregionalalokala ochtill flerabidrarkväveoxiderUtsläpp av
marknärabildningochövergödningförsurning,bl.a.problemhälso av

frånallvarligasärskiltkväveoxidutsläppensvensk del settFör ärozon.
kväveoxider-tillmätsMellaneuropaländerna iFörförsumingssynpunkt.

Ozon-betydelse.mycketmarknärabildningenroll i storozonavnas
förhälsoriskerochmiljöproblembetydandetillupphovbildningen ger

befolkningen.
EG-dir-gäller50 MWöverförbränningsanläggningar ettFör stora

kväveoxider ochutsläppenreglerarEEC bl.a.88609ektiv avsom
drifttillståndmedanläggningarbefintligaförDirektivetsvaveldioxid. är

dvs.land,för varjebubblas.k.utformat ett1987juliföre l som en
anläggningarFörfår överskridas.intetillåtet utsläpptotalt nyasom

revideradetillförslaganläggning. Ettvarjeförsärskilda kravgäller
ocksåinnebärdirektiv1995. EG:sjuliföre lskalldirektiv presenteras

långtgående krav.får haenskilda länderatt mer
minskatskall hautsläppensvaveloxidermålet försiktPå kort är att

detkväveoxider2000. är1985 och Förårenmellan35med procent
1990 årsöverskrida1994 inte skallårmålet utsläppenkortsiktiga att

år 2000.till30medutsläppen reducerasochnivå procentatt
skallSverige,däriblandEFTA-ländema,innebärEES-avtalet att

svavelluftutsläpp tillbl.a.avseendeEG:s regler medtillämpa av
och kväve.

beslutatunionsrådetEuropeiskaharenergibeskattningdet gällerNär
andrabörja tillämpasskall närenergikoldioxidskattinföraatt somen

diskuteratsdockDirektivet haråtgärder.liknandeOECD-länder vidtar
ifrågasätts.och

2 hämtade frånavsnittetuppgifterna i det häringet ärOm annat anges
miljö.4204, Energi ochSNV:s Rapport



5.2 Konventionen gränsöverskridandeom

luftföroreningar

1979 undertecknades inom för FN:s ekonomiska kommission förramen
ECEEuropa konvention långväga gränsöverskridande luftföro-en om

reningar. Konventionen enskilda länder och EGatt parternaanger
försökaskall minska och förhindra gränsöverskridande luftföroreningar.

Genom olika protokoll har sedan överenskommelser gjorts bl.a.om sva-
vel kväveoxider.och

För begränsa svavelutsläppen undertecknades 1985 protokollatt ett
i Helsingfors. l augusti 1993 hade 20 länder ratiñcerat svavelproto-
kollet, innebär utsläppen svavel 1993 skall ha minskatatt senastsom av

30 jämförtmed med 1980.utsläppen Förhandlingar pågårprocent om
svavelprotokoll där utgår från begreppet kritisk belastning,ett nytt man

vilket innebär reduktionskraven, procentuellt kan bli olika föratt sett,
respektive land.

I Sofia undertecknades år 1988 kväveoxidprotokoll. Protokolletett
augusti 1993i ratiñcerats 21 länder EG innebärsamt att ut-som av

släppen kväveoxider år 1994 inte skall överstiga utsläppen år 1987.av
Sverige och ytterligare 11 länder har dessutom uttalat avsikt atten
minska utsläppen med 30 fram 1998till jämfört någotmedprocent av
åren 1980 till 1986.

5.3 En nordisk handlingsplan

De nordiska länderna utarbetade år 1990 handlingsplan luftföro-moten
reningar. I planen bl.a. mål för kväveoxidutsläppen dessaattanges som
utsläpp bör reduceras 30med mellan år 1980 år 1998.ochprocent



avgiftssystemNuvarande6

Bakgrund6.1

MIA för analyseramiljöavgiftsutredningen1988 tillkalladesjuniI att
ekonomiska styrmedel iökad användningförutsättningarna för aven

SOUdelbetänkande1989 redovisade utredningenrniljöpolitiken. ett
avgiftföreslogstrafik. I betänkandet1989:83 energi och att enom

förbränningsanlägg-frånutsläpp kväveoxiderskulle införas på storaav
ningar.

föresloganläggningarinte skulle missgynnaavgiftenFör storaatt
avgiftsskyldiga i relationåterföras till deavgiften skulleMIA vidare att

tidigareläggaenergi. Syftet med förslagetproducerad mängdtill attvar
administrativa regleringjämfört med denutsläppen,minskning aven

talet, dettavid mitten 1990-gälla utöverkommer samt attatt avsom
utsläppsreduktion.incitament till ytterligarege

regering och riksdag beslutatbetänkande hargrundval MlAzsPå av
avgiftssystem.nuvarandeom

föreskrifterförordningar och SNV:s6.2 Lagar,

på kväveoxider1990:613 miljöavgift utsläpp vidLagen av ener-om
1992. Avgiften enligt lagenträdde i kraft den 1 januarigiproduktion tas

förbränningsanläggningar. Avgiften skall be-på energiproduktion iut
varje inom anläggning. Med produk-för produktionsenheträknas en

gasturbin framställertionsenhet eller panna som varm-menas en en
uppvärmning byggnader, förånga eller hetolja förhetvatten,vatten, av

Skogs-framställning eller för användning i industriprocesser.av
sodapannor och lutpannor dock undantagna.industrins är

eller gasturbin skall avgiftspliktig krävs denFör attatt en panna vara
effekten minst 10 MW och den nyttiggjordatillförda är attmegawatt

uppgår till minst 50 gigawattimmar GWh underenergiproduktionen
Avgiftens storlek 40redovisningsperioden ett kalenderår. kronorär

kväveoxider, räknat N02. Om mätning sker konti-kg utsläpp av somper



32

nuerligt detta grund för avgiften. Om mätning inte skerutgör eller inte
uppfyller vissa villkor skall schablon tillämpas. Schablonen på 0,6ären

kväveoxider, räknat N02, megajoule tillfört bränsle förgram som per
gasturbiner 0,25och megajoule 250 mgMJ förgram per pannor.

Lagen SNV beskattningsmyndighet vid tillämpningenärattanger
lagen 1984:151 punktskatter och prisregleringsavgifter. Vidareav om

de avgiftsskyldiga skall registrerade hos SNVsägs ochatt vara avge
särskild deklaration för varje produktionsenhet. l deklarationen skallen

hur avgift skall betalas på vilken avgiftengrundstor samtanges som
beräknats. Deklarationen skall ha inkommit till SNV den 25senast
januari dvs. efter utgången redovisningsperiod. Den delstrax av en av
avgiften inte används för myndighets verksamhet skall eftersom en

Återbetalningenårligenansökan betalas tillbaka till avgiftsskyldiga.de
skall grundas varje sökandes andel förden samtliga sökandeav

nyttiggjorda energiproduktionensamlade i de avgiftspliktiga produk-
tionsenhetema.

Beslut återbetalning fattas myndighet regering-änom som av annan
får överklagas hos kammarrätten.en

förordningen 1991:339 påmiljcavgiftAv utsläpp kväve-om av
vid energiproduktionoxider framgår det ankommer Naturvårds-att

meddela föreskrifterverket krav på mätutrustning näratt samtom av-
gifterna skall betalas in. Enligt förordningen skall endast nettoavgiftema
avgift minus återföring, då avgiften återföringen betalasär större än

Återbetalningenin. skall ske två månadersedan efter den dagsenast
då nettoavgiften skall betalas in. Verket får dessutom meddela de
föreskrifter behövs för verkställighet lagen och förordningen.som av

Till den deklaration skall lämnas för varje produktionsenhetsom
skall fogas den ansökan behövs för avgiftsmedlenäven skallattsom

återföras.kunna Av ansökan skall storleken på energiproduktionen
framgå. Baserat på inlämnadede ansökningarna skall SNV densenast
30 april till regeringen lämna in förslag på hur avgiftsmedlen skallett
återföras tillgodoföras.

skallDen registrerad avgiftsskyldig hos SNV skallsom vara som
sin anmälan två veckor innan verksamheten påbörjasgöra omsenast

Ändrasverket föreskriverinte annat. förhållandena i anmälan skall
detta meddelas SNV.

kungörelse SNFSl 1992:7 med föreskrifter inbetalningom av
påmiljöavgift utsläpp kväveoxider regleras inbetalningenattav av

nettoavgiften skall ske den l oktober året efter redovisnings-senast
periodens utgång. Vidare framgår det SNV kan medge undantag frånatt
denna föreskrift det finns särskilda skäl. Ansökan undantag skallom om

skriftligen.göras
K ungörelsen SNF S 1991:5 med föreskrifter förmätutrustningom

pdbestämmande miljöavgift utsläpp kväveoxider vid energipro-av av
duktion ställer grundkrav den mätutrustning föranvändsupp som
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Vidare ställs krav påkväveoxider.registrera utsläppenochmätaatt av
mätutrustningen.kalibrering av

intekrav mätvärdetkväveoxider ställs bl.a.mätningFör attsomav
med 4 mätinstrumen-påverkas andrafår änämnen i procentmer avav

för hur4-procentsgränsen gällerfulla mätutslag. mätvär-även stortets
kalibreringsintervall. det gällertillåten mellan två Närdesdrift ärsom

bestämma utsläppetsrökgasflöde något behövs förmätning attav som
mätutrustningen.också krav på viss prestanda hosstorlek ställstotala

Även mätin-mätvärdesdrift högst 4tillåtshär i procentt.ex. aven
i förstaSNV dock rökgasflödetfulla mätutslag. attstrumentets anger

baseras påindirekt beräkningarbestämmashand bör somgenom
elementarsammansättning ochbränsletsmängd tillfört bränsle,uppmätt

kontinuerligavid konstant tryckeffektiva vännevärde mät-samt
CO2-halt.02- ellerningar rökgasensav

både de instrumentKalibrering mätvärdesdrift hos mätersomav
under året.skall ske löpandeoch de rökgasflödekväveoxider mätersom

laboratoriumackrediteratkalibreringar skallrad andraEn göras av
000understiger 2Om produktionsenhetens drifttidgång år.minst en per

2 000 driftstimm-det dock med kalibreringår räckertimmar perenper
kalibre-underhåll och allagång tredje år. Alltdock minst vartenar,

enligt tillverka-utrustningen skall skötasskall joumalföras ochringar
rekommendationer.leverantörensellerrens

mätningför växelvistillåtet använda utrustningDet är att avsamma
mätningarrökgaskanaler. Vid altemerandeeller i olikaflera parametrar

mycket släppsvillkor beräkningarna hurställs dock utatt somsom av
timme. Denpå minst fem jämnt fördelade mättillfällenbaseras sam-per

timmeminst fem minutermanlagda mättiden skall dessutom vara per
varje och rökgaskanal.för parameter

framgår vidare hur mätuppgiftema skall registreras,föreskriftemaAv
datautrustningoch lagras. och främst skall det finnasbearbetas Först en

bearbetning mätvärden kväve-för registrering och mätdata. Allaav av
till N02. Om halten N02 understiger femoxider skall räknas om av

NOx-halten gångvolymprocent räcker det andelen bestämsav om en
år. Timmedelvärden N02-halt och rökgasflöde skall lagras påavper

lämpligt Innan värdena används skall det också kontrollerassätt. mät-att
utrustning och varit i drift bedömning rimlig-görassamtpanna aven

erhållna timmedelvärden. Sedan kiloheten hos skall utsläppen per
dygn beräknas och sparas.

Bortfall skall registreras och Bortfallmätdata lagras. kalib-av p.g.a.
rering eller reparation mätutrustning får för högst fem procentav av
drifttiden under kalendermånad uppskattas med hjälp utsläppenen av

förhållanden.vid liknade
Naturvårdsverket får medge undantag från sina mätföreslaifter om
finns särskilda skäl. Ansökan undantag skall skriftligen.det görasom

Beskattningsförfarandet i lagen 984 Jregleras J 5 punktskatterom
prisregleringsavgifter kapoch 7 förordningen 1984:247utom samt

l3-l3942
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punktskatter och §§prisregleringsavgifier I 16 20, 24, 26 ochom -,27.

Av lagen framgår t.ex. att:

deklarationen skall på heder och samvete,avges-
anstånd för inlämnande deklaration kan medges det finnsav om-
särskilda skäl,
de deklarationsskyldigas deklarationsunderlag skall i sju år,sparas-
inkomna deklarationer skall granskas så möjligt av SNV,snart som-
överenskommelse får med skattskyldiggöras besök och avstäm-om-
ning deklaration räkenskaper,motav
beskattningsmyndigheten får besluta skatterevision, tid ochsamtom-

förplats denna,
i tid inkommen deklaration innebär automatiskt beskatt-atten ett-

ningsbeslut har fattats inget särskilt godkännande behövs således.

Föreslcriftema i kungörelse SNFS 1991:4 med föreskrifter kontrollom
utsläpp kväveoxider och svaveloxider fråntill luft förbränningav av

fastai anordningar har tillkommit med stöd miljöskyddsförord-av
ningen och tillämpas på eller andra fasta anordningar förpannor, ugnar
förbränning flytande, fasta eller gasformiga bränslen. Föreskrifternaav
innebär kontroll utsläpp bl.a. kväveoxider och svaveloxider frånav av
anordningar med planerad tillförd påenergi minst 50 GWhen per
kalenderår. Kravet SOX gäller bara vid förbränningmäta kol, oljaatt av
eller Dessutom skall den tillförda energin kontrolleras.torv.

ingåFör i gäller dessutom anordningar medatt systemet att egen
skorsten skall ha tillförd effekt på minst 50 MW. För anord-atten en
ning delar på skorsten skall ingå krävs anordningamaattsom en gemen-

har maximal tillförd effekten minst 50 MW. Mätning kansamt en
förekomma i de falläven det skett föreläggande kontroll enligtett om

miljöskyddslagen.
I övrigt mätföreskriftema utformadeär liknandepå före-sätt som

skrifter SNFS 1991 :5 mätutrustning för bestämmande miljöav-om av
gift på utsläpp kväveoxider vid energiproduktion.av

6.3 1992 det första året-

De utsläppskällor avgiftspliktigaär för omkring fyrasom procentsvarar
de svenska utsläppen kväveoxider. Under år 1992 avgiftensav av

första år deklarerade 121 anläggningar med 185 stycken Ut-pannor.
släppen, inklusive den schablon tillämpas vid mätbortfall, uppgicksom
till 15 300 och de totala avgiftsmedlen till 612 milj.kr.ton

Influtna avgifter återbetalas efter avdrag för SNV:s administrations--
kostnader till dem ingår i avgiftssystemet i proportion till densom-
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nyttiggjord Avgiftens nettoeffekt varie-mängd energi producerats.som
branscher. Det branschvisadärigenom mellan olika företag ochrar

1992 framgårutfallet NOx-avgiften år Tabellav av
branscher blev nettobetalare avfallsförbränning ochDe som var

nettoflöde från på 16,5 respektiveSkogsindustri med bort branschenett
3813,7 milj. kr. För avfallsförbränningen nettoströmmenmotsvarar pro-

dem inbetalade miljöavgiften. nettovinstenden Den störstacent avav
Energiproduktion fjärrvärme och elproducenter,gjordes i gruppen

19 milj. kr.ca

Utfallet NOx-avgiften år 1992Tabell 4 av

Åter- iNOX Miljöavgift Netto Nettoutsläpp
tillbetalning relationkg kr

MiljöavgiftBransch kr
729 38096 43 869 415 -16 542Avfalls- 1 729 144 27 326 %-

förbränning
980 8498 283 330 651 340 349 632 188 18 6 %Energi- 266

produktion
862 328 628Kemiindustn 278 481 139 234 51 467 l %1 51

979 079 160 446 4 346 286 14176 3 7 425 %Metall-
industri

586 786 183 471 444 169 782 410 -13 689 034Skogsindustri 4 7 %-
000210 57615 305 258 612 322 605 634 321 -6Summa

1993-08-27SNV:s Information med anledning NOX deklarationen tillKälla: av
deklaranter, dnr 733-3720-93 Mtsamtliga

000 000 000Varav 1 576 kronor till SNV:s administration och 5 kronor som
reserv.

flesta branscher fanns både vinnareI de det och förlorare. Netto
varierar avgiften .för enskilda företag med mellan minus 9,5 miljoner
och plus 13,7 miljoner.
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nuvarandeUtvärdering det7 av

kväveoxid-avgiftssystem för

utsläpp

nuvarande kväve-har låtit genomföra utvärderingUtredningen aven
oxidavgiftssystem3.

bl.a. följande frågeställningar:Utvärderingen tar upp

kväveoxider,har avgiftssystemet påverkat utsläppenPå vilka sätt av-
förbränningstekniska åtgärder respektiveåtgärdervilka typer av-

kväveoxi-reningsåtgärder vidtagits för minska utsläppenhar att av
der,

underhåll, krkginvestering, drift ochvad har åtgärderna kostat-
avskilt NOx,

m.m.,kontrollen utsläppen fungerat mätutrustninghur har av-
införandet medfört effekter,har avgiftssystemet andraav-

åtgärder för ytterligare reducera utsläppenvilka planerastyper attav-
kväveoxider,av

nuvarandedeklaranters synpunkter på avgiftssystem.-

grund för ligger huvudsak enkät till samtligaTill utvärderingen i en
deklaranter med antal frågor rörande deras anläggningar,ett stort
vidtagna planeradeoch åtgärder deras kostnader och resultat.samt
Anläggningsägama ombads framföra sina påsynpunkteräven att nuva-

kväveoxidavgiftssystem.rande Dessutom sändes mindre omfattandeen
enkät till några anläggningsägare med med nuvarandesompannor
regler omfattades avgiftssystemet år 1992.av

totalt 185Av fysiska anläggningar, har enkätsvar inkommit frånst
163 Alla uppgifter i det här avsnittet inget sägs-st. annatavser om-

Redovisningen i väsentligti detta kapitel bygger allt konsultrapporten
Utvärdering avgiftssystem för utsläpp kväveoxider, utarbetatsav somav

Energikonsult A Bauer på utredningens uppdrag.ABav
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anläggningar. SNVenbart dessa 163 Jämfört med den klassning använt
redovisningar har i den redovisning följer förändringi sina vadsom en
klassning energiproduktions- och avfallsförbränningsanlägg-gäller av

gjorts. Alla anläggningar där avfall eldas, har i det följandeningar
avfallsförbränning då dessa anläggningars tillstånd enligtklassats som

miljöskyddslagen med tillhörande utsläppsvillkor följer de s.k. ENA-
Naturvårdsverket, Statens energiverk 1986:6.kraven rapport

anläggningarTabell 5 redovisas antalet inkomna enkätsvar, antaletI
pannor för kategori.resp

inom5 Antal inkomna enkätsvar och antalet anläggningar respektiveTabell
kategori

Totalt antal Inkomna
Kategori anläggningar svar

Energi 80 7 l
22Avfall 23

49Skogsindustri 37
4Metallindustri 4

29 29Kemiindustn
Summa 185 l 63

del inkomna enkätsvar innehållit synpunkter påEn mindre harav nu-
kväveoxidavgift.varande för erläggandesystem av

Kostnaden för NOx-reduktionen krkg avskilt NOXuttrycktär som
räknat N02. För beräkning kapitalkostnaden har antagits attsom av
finansiering sker upplåning till 11räntaextern procent.genom en av

tekniska livslängden har antagits 5 respektive 10 år.Den vara

7.1 Utsläppet kväveoxiderav

I enkäten ombads anläggningsägarna nivån NOx-emissionemaange
före det NOK-begränsande åtgärder vidtagits införandetatt p.g.a. av
NOX-avgiften och på grund utsläppsvillkor. Medelvärdet för deav nya
anläggningar kunnat utsläppsnivå drygt 100 anläggningarsom ange en
uppgick till 159 mgMJ tillförd energi. Den totala årliga utsläppsnivån
för de 163 anläggningarna skulle därmed kunna beräknas till 21 000ca

1992 årsbaserat nyttiggjorda energi.ton
totala utsläppetDet kväveoxider 1992 inklusive schablonav

uppgick till 13 550 vilket 103 mgMJ tillförd energiton, motsvarar som
medelvärde för de 163 anläggningarna. uppgåendeAv minskningen till

450 kan uppskattningsvis 50 7257 eller 3 direktton procent tonca ca
till NOx-avgiftenshänföras införande.
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Respektive anläggningsägare har gjort bedömning vad etten av
normalår skulle innebära i ökadminskad nyttiggjord energi. Utifrån
detta har därefter beräknats hur kväveoxidutsläppen skulle ha varitstora
för norrnalår i förhållande till 1992 års kväveoxidutsläpp.ett

Det totala utsläppet för nonnalår har bedömts uppgå tillett ca
14 034 vilket innebäraskulle normalår tillskottton, att ett ettger av
kväveoxider 475 motsvarande ökning med 3,5 iton, procentca en
förhållande till 1992 års utsläpp. Den faktiska procentuella ökningen

sannolikt högre, då många spetslastpannor med effekt 10högreär än
1992MW år inte nådde till kriteriet nyttiggjord energi minstupp om

50 GWh vid normalår skulle överskrida 50 GWh ochgränsenettmen
därmed bli skyldiga lämna kväveoxiddeklaration.även att

Enlig de inkomna enkätsvaren uppgick anläggningarantalet för bas-
lastproduktion till 130 st.ca

totala nyttiggjorda energin 1992 500Den uppgick till 33 GWh förca
de 163 anläggningar ingår i utvärderingen. Av den nyttiggjordasom
energin biobränsleeldning för 28 koleldning för 22procent,svarar

gaseldning för drygt 21 oljeeldning för 12procent, procent, procent,
avfallseldning för 10 och torveldning för 7procent procent.

7.2 Vidtagna åtgärder

totalt 163 anläggningar ingårAv de i utvärderingen, saknade 80som
anläggningar år 1992 villkor för utsläpp kväveoxider.av

Förutom branscherna Avfallsförbränning och Energiproduktionatt
procentuellt har andel anläggningar kväveoxidvillkor,medstörresett en

tillstândsgivnaligger de utsläppsnivåema för dessa branscher lägre än
övrigaför branscher. För branscherna Avfallsförbränning och Ener-tre

giproduktion har s.k. bubbelvillkor för utsläpp kväveoxid introdu-av
år 1992.sedan Ett sådant utsläppsvillkor kan exempelvis innebäracerats

kväveoxidutsläppet får överstiga 100 mgMJ tillfört bränsle räknatatt
samtliga anläggningar drivs och juridiskasom av en samma person.

I fall bubbelvillkoret relaterat till kg kväveoxidär nyttiggjordett per
MWh.

I och med riksdagen beslutade införande kväveoxidavgiftatt om av
omfattandehar åtgärder vidtagits för reducera utsläppen kväve-att av

oxider. Dessutom har det vid de flesta omprövningar enligt miljö--
skyddslagen skett under 90-talet inom branscherna Avfallsför-som-
bränning och Energiproduktion skett klar skärpning kväveoxid-en av
villkoren.

Tabell 6 nedan visar branschvis antalet anläggningar där kväveoxid-
begränsande åtgärder vidtagits till följd införandet kväveoxidav-av av
gift respektive utsläppsvillkor. I del fall har kväveoxidbegränsan-nya en
de åtgärder vidtagits till följd både kväveoxidavgiften och ut-av nya
släppsvillkor.



40

Tabell 6 Vidtagna kväveoxidbegränsande åtgärder till följd kväveoxidavgiftav
respektive kväveoxidvillkor i tillståndsbeslut.nya

Åtgärd Åtgärdp.g.a. p.g.a.
nyaKategori kväveoxid- kväveoxid-

avgift villkor
Energi 35 23
Avfall 14 7
Skogsindustri 18
Metallindustri 0 0
Kemiindustri l0 4
Summa 77 35

fr.0.m. år 1990

De vanligast förekommande förbränningstekniska åtgärderna för kväve-
oxidreduktion följande den förekommandeär listan:överstmest

Driftoptimeringtrimningluft,-
bränslebyteövergång till bränslemix,en-

RGÅ,installation rökgasåterföringav-
installation automatisk O2-reglering,av-
installationkomplettering Over Fire Air OFA,-
installation låg-NOx-brännare.av-

I flera anläggningar har kombination flera åtgärder tillämpats. Fören av
rening rökgaserna har SNCR-anläggningartotalt 23 selektiv ickestav
katalytisk reduktion 3 s.k. High-Dust SCR-anläggningarsamt st
selektiv katalytisk reduktion installerats. Drygt hälften SNCR-an-av
läggningarna utnyttjar reduktionsmedel medan de övrigaurea som
utnyttjar ammoniaklösning.

Antalet anläggningar inom respektive bransch för vilka någon form
förbränningstekniska- reningsåtgärder vidtagits redovisas iav resp

Tabell En och anläggning har i del fall genomfört bådesamma en
förbränningstekniska- och reningsåtgärder.
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vid-reningsatgärderförbränningstekniska-anläggningar därAntalTabell 7 resp
tagits.

Reningsâtgärder,Förbrännings-
antalåtgärder,tekniskaKategori

antal
1344Energi
1210Avfall
318gsindustnSko

0Metallindustri
01lKemiindustri

2883Summa

förvidtagitsåtgärderhar ingaanläggningar4metallindusuinInom
gaseld-mycketutsläppkväveoxider. Lågautsläppenminska p.g.a.att av

branschbransch. Dengynnadrelativtmetallindustrin tillning gör en
avfallsförbränning.intensivavarit äraktiviteternadär mest

periodenföråtgärderförbränningstekniskaiinvesteringarnatotalaDe
430reningsåtgärder tillmilj.kr. och i255uppgår till19921990 caca-
förAvfallsförbränningEnergiproduktion ochBranschenmilj.kr. svarar
99ochåtgärderförbränningstekniskaiinvesteringarna84 procent av

8.reningsåtgärdema.se Tabellprocent av
hänföra tilltill delEnergiinom ärsatsningama attstorDe stora
s.k. High-däranläggningsägarehoskoleldadestyckentre enpannor

installerats.plattkatalysatordust-rening med

19921990reningsåtgärderförbränningstekrtiska-InvesteringarTabell 8 resp -

Reningsåtgärder,Förbrännings-
milj.kr.tekniska åtgärder,

milj.kr.Kategori
397202Energi
2912Avfall

325Skogsindustri
0Metallindustri

016Kemiindustri
429255Summa

krkgberäknatskväveoxider harför reduktionKostnaderna somav
på 11avskrivning med10 års räntesatsavskilt NOX för 5 enresp

investering.lånefrnansieradexterntprocent
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kväveoxidreduk-förgenomförda åtgärder10 nedan redovisasTabellI
mix beståendefastbränsleMedbränsle.förtion avmenas enresp

kol alternativtbiobränsle, torv.

1990 1992reningsátgärderförbränningstekniska ochi10 InvesteringarTabell -

ReningsâtgärderFörbrännings-
milj.kr.tekniska åtgärder

milj.kr.Bränsleslag
2912Avfall

515Biobränsle
00Biobränsleolja
616Fastbränsle
081Gas

38047Kol
O78Olja

102Torv

260reningsåtgärder kankoleldning iinvesteringarna förhögadeAv
s.k.koleldade därnämndatidigarehänföras till demilj.kr. tre pannorna
110Ytterligareinstallerats.plattkatalysatormedHigh-dust-rening

två andrahänföras tillmilj.kr. kan pannor.
kväveoxidreduktion krkgmedelkostnaden förredovisasTabell 11I

års avskrivningstid,105beräkningsfallende tvåNOx föravskilt resp
på bränslen.fördelat olikamgMJkväveoxidreduktionerhållensamt

oljeeldning hänföraskanNOx vidkrkg avskiltkostnadenhögaDen
NOK-begränsandedäroljeeldadedefleratill storaatt pannornaav

fastbränsleeldadeFörspetslastpannor.fungerarvidtagits,åtgärder som
förbränningstekniskaförhöga kostnadernasammanhänger depannor

erhålla bränsle-bättreombyggnadskostnad förmed högåtgärder att
kväveoxidreduk-uppnåddadensamtidigtendaföring i sompannaen

kostnadernadelkoleldningblev måttlig. Förtionen är attstor aven
high-dust.installationemanämndatill de tidigarehänföra av
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reduktionvidbieffekter7.3 Uppkomna av

kväveoxider

kväveoxid-reduceraförvidtagitsåtgärderskildadeMånga attsomav
tid för allatillräckligt långdrift undervarit ihar attemissionema,

antalNedan följersäkerställas.skall ha kunnatbieffekter etttyper av
bieffekter.verifieradeochkändaidagav

åtgärderförbränningstekniskaBieffekter vid7.3.1

CO-haltFörhöjd

ochkväveoxidhaltensjunkerluftöverskottmed minskatförbränningVid
ioxiderasofarlig ochi sig tämligenCOCO stiger.koloxidhalten är

förindikatorföreningCOCO2.koldioxidatmosfären till är snarare en
VOCkolvätenföreningar såsom lättaskadligare metanandra varav

vidPAH förekommerkolvätennågra, ävenoch är tyngresamt atteten
harmedanväxthusgas,CO-halter. Metan ärhögre eten cancerogenaen

effekter.
SverigeENA-kraven ide s.k.avfallsförbränningvidendastDet är

Den ärCO-halten.för gränsenantagithittills gränsSNV övreensom
omprövningardelmgMJ. Vid50knapptvilket80 motsvarar enppm

årendemiljöskyddslagen, hartillståndsbeslut enligt sattssenaste enav
avfall.bränslenandraförbränning änvidför CO-haltengränsövre av
skildaTyskland förifinnsriktlinjerfall följt dehar i dessaSNV som

ochfastbränsle180 mgMJ förolja,100 mgMJ förvilkabränsleslag, är
svenskaoch denden tyskaskillnad mellanmgMJ för En50 gas.

medel-halvtimmesTyskland tillämparitillämpningen dockär att man
timmedelvärden.använderi Sverige regelmedanvärden man

redovisa hurexaktenkätsvarfrån inkomnainte möjligtDet är att
kväveoxid-för sänkaförhöjd CO-haltförfarandet medutbrett är attpass

alla anläggningar.påförekommerKontinuerlig CO-mätninghalten.
enstakafinnsoch detförekommerhelt klarlagt detdockDet är attatt

940ca1 500nivåerCO-halten liggeranläggningar där runt ppm
nivåerstigit tillCO-haltenförekommande dockmgMJ. Mer är runtatt

100under200-500 från halter ppm.ppm

Förhöjd N20-halt lustgas

koldioxid.aggressivareväsentligt mycketväxthusgas, änLustgas är en
arbetstemperaturharframförallt i fluidbäddpannor,Det runtär som en

sänka bäddtemperaturenbildas. Genomlustgasgrader C,850 attsom
stiger.lustgashaltenmedankväveoxidhalten sänkas,kan
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Genom sänkning bäddtemperaturenatt är metod för sänkaav atten
kväveoxidhalten, ökar därmed lustgasbildningen.

Det finns instrument för kontinuerlig mätning lustgas vilketnu av
ökar möjligheten följa utsläppen.att upp

RGÅRökgasåterföring

RGÅEtt flertal anläggningar med har råkat för stoftpåslag på ving-ut
arskovlar till rökgasfläkt vilket lett till vingarskovlar fått bytasatt ut
och med vingarskovlarersättas med utfomming.annan

Ijxorrosionpå ekonomiser har i något fall kunnatäven härledas till
RG

.

Brännarjusteringar

Vid brännatjusteringar för minska kväveoxidbildningen har vid kol-att
eldning högre andel oförbränt kunnat konstateras.en

Vid installation s.k. vridbara lansar munstycken där bränsle ochav
luft blandas på visst ochsätt i eldstaden har orolig för-sprutas en
bränning kunnat konstateras, vilket kräver uppmärksamhetstörre från

för hantera.operatören att
En metod för sänka kväveoxidutsläppen frånatt gasturbiner ocht.ex.

dieselmotorer vatteninsprutning.är Detta har dock i fall medett en gas-
turbin lett till korrosionsskador leverantören inte kanännu be-som

Drift-mästra. och underhållskostnaden har istället ökat 400med 000
kr årligen.

7.3.2 Bieffekter vid reningsåtgärder

Ammoniak i rökgasema och fastai restprodukter

För erhålla så hög reduktionsgradatt möjligt det inte ovanligtärsom ,ammoniak alternativtatt överdoseras, vilket får till följdurea att am-
moniak följer med rökgasema i atmosfären. Ammoniak i fastaut rest-
produkter efter förbränning ocksåär problem.ett

Att kontinuerligt ammoniak imäta rökgasema besvärligt. Storaär
skillnader i mätresultat förekommer mellan olika instrumenttillverkare.
Det har inte heller varit möjligt kvantiñera ammoniakutsläppenatt med
ledning besvarade enkäter. Utsläpp 10 15 förekommer.av ppm-

De dysor fördelar alternativt ammoniaklösningen isom urean pannan
har tendens till igen, vilketsättas har inneburitatt rutiner fören nya
rengöring, installation rensningsluckorav m.m.
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risk förökadkonstaterahar kunnatanläggningarI ett enmanpar
värmeupptagande ytorbeläggningar pårökgasdelenkorrosion i samt

inneburitharspärrñlter. Dettatryckfalloch ökatslitageökat attett
installerats.ångsotningintervallfår ske med kortarefilterbyte attsamt

mätningförInstallerade7.4 mätsystem av

kväveoxidutsläpp

Kostnader7.4.1

flera andraförekommande fallikväveoxider, ochmätningFör para-av
drift och104 milj.kr. ochpåinvesteringaruppgifterfinns cametrar, om

Investeringsuppgiftema12 milj.kr.underhållskostnader på avser caca
fler‘. Canågotunderhållskostnadernadrift ochoch150 st pannor

ellerstorlekanläggningensinstalleratsharinstrumentenhälften p.g.a.av
tillståndsbeslut.gällandeikontinuerlig mätningpåställtskravdärför att

beräk-underhållskostnadendrift- ochInvesteringskostnaden samt -
12.i Tabellredovisasminkostnadochmedel-nade max-som -

för mätinstrument.undemâllskosmaddrift- ochlnvesterings-12Tabell samt

Drift och under-lnvesterings-
krhallskostnadkostnad krKostnad
00010000100Min
00076689 000Medel
000500 000 3753Max

den100 000 lcr ochden billigastemellanmycketSkillnaden är stor
kostnadernavarierarmätutmstningen. Så500 000 kr även3dyraste

Vattenfall ochbl.a.Uppföljningar gjortsunderhåll.ochför drift avsom
underhållskostnadenochpå driftvisar dockSydkraft attgemensamt

då200 000 kr årligen100 000 till ävenintervalletinomnormalt ligger
för denKostnadenkalibreringen med.årligaför denkostnaden tas

250 krtim.tilltid har här värderatspersonalensegna
små ochmellanför mätinstrumentinvesteringskillnad iNågon

anläggningarförfinna, förutom övergåranläggningarstora attatt
tillförklaring000 000 kr. Enlinvesteringen legathar100 MW, mnt

80-talet.under slutetinstallerade redanmätinstrumentenEn del är avav
angivitsdiskonteratshar dock inteInvesteringskostnadema utan som

nominella belopp.
förekom-kostnadsbilden detfaktor påverkar ärEn attsomannan

fleramätinstrumentantal mäterett pannor.sommer
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detta kan installation dubbel instrumentering. Dubbel instm-vara av
mentering förekommer på mindreäven antal anläggningar med lägreett
effekt 100 MW.än

7.4.2 Tillgänglighet

Enligt de krav SNV har påställt mätutrustningen skall tillgängligheten
på mätinstrumentet 95större än Tillgängligheten hos deprocent.vara
mätinstrument installerade vidär de anläggningar besvaratsom som
enkäten sammanfattas Tabelli 13 nedan.

Tabell 13 Mätinstrumentens tillgänglighet

Tillgänglighet
98% 95-98% 90-95%

Antal 120 35st 5st st
Andel 75 % 22 % 3 %

ÅF-EnergikonsultI Värmeforskrapport utfört Kartläggningen som av
installerade NOx-, S02- CO-instrument,och 465, april 1993,rapport nr
har drifterfarenhetema redovisats och de förekommande felkällomamest
ka111agts.I studien ingick totalt 165 mätinstrument. Drifterfarenheter-st

från denna studie visar endast 3 mätinstrumenten hadeattna procent av
allvarliga fel och fungerade mycket bra 54 procentatt resten eller
bra i sett 43 procent.stort

De vanligaste förekommande felkälloma enligt studie kansamma
listas enligt nedan.

Problem med dator, signalöverföringel eller 15 165 instrument,av-
problem med analysator 14 instrument,-
problem med gasberedning 12 instrument,-
problem med kalibrering 9 instrument,-
ospecificerade fel 26 instrument,-
inga eller marginella fel 89 instrument.-
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kväveoxidreduktionföråtgärderPlanerade7.5

planerasåtgärderförbränningstekniskavanligasteDe somtyperna av
följande:genomföras äratt

Driftoptimering,-
lufttillförsel,omfördelning av-

låg-NOx-brännare,installation av- RGÅ,rökgasåterföringinstallation av-
Oz-reglering.-

alternativt görainstallera attanläggningarna att30-talEtt avserav
anläggningarEttkväveoxidema.reduceraförSNCRmedförsök paratt

rening SCR.katalytiskinstalleraäven attavser
del redanvaravinvesteringarplaneradeförkostnadernatotala enDe

Fördelningenmilj.kr.370drygttilluppgår1993underinvesterats
iredovisasinvesteringsnivâplaneradebranschernasskildademellan

nedan.14Tabell

milj.kr.kväveoxidreduktion,föråtgärderPlanerade14Tabell

åtgärderPlanerade
NOx-neduktionför

milj.kr.Kategori
282Energi

8Avfall
60Skogsindustri
OMetallindustri

21Kemiindustn
371Summa

avgiftssystemnuvarandepåSynpunkter7.6

utform-avgiftssystemetsynpunkterharutvärderingeniledSom ett
pådeklaranterkommit frånsynpunkterDe nuvaran-efterlysts.ning som

adrnini-huvudgmpper,tvåiindelatskväveoxidavgift, harförde system
enligtmätningsförfarandetsynpunkterrespektivesynpunkterstrativa

förekommande.oftasynpunktema ärnedan. Ingen av
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7.6.1 Administrativa synpunkter

Tidpunkten för inlämnande deklarationen till SN V bör senareläg-av
till mitten februari,gas av

handläggningstiden inom SNV bör kortas,
det olämpligtär SNV fiskaläratt myndighet och tillsynsmyndighet,
prövning enligt miljöskyddslagen och miljöavgift för utsläpp av
kväveoxider, känns för mycket,ett systemsom
det viktigtär inte kväveoxidutsläppenatt styr på bekostnadman ner

andra utsläpp ökar,attav
SNV borde gånger under åretett lämnaspar över åter-prognoser
betalningen nyttiggjord energienhet,per
kraven för beräkningmätning nyttiggjord energi måste ställasav
högre än vad idag,görssom
Gränsen för nyttiggjord energi, 50 GWh vid tillförd effektmax av
lO MW, pannor‘,taktikköminggynnar av
nuvarande schablondebitering rimlig.är Idag gällande nivåer borde
istället ersättas med anläggningsspecifrka värden vid motsvarande
last,
avfallsförbränning missgynnas nuvarande då värme produ-system,av
cerad under sommarmånaderna till viss del måste kylas bort,
Anläggningar CO—kIav anläggningarutan då degynnas attgenom
låta CO-halten stiga kanavsevärt minska NOx-halten,
gränserna mellan avgiftspliktig och avgiftspliktig verksamhet inom
raffenaderinäringen inteär helt klara.

7.6.2 Synpunkter på mätningsförfarandet

Noggrannhets- och tillgänglighetskraven är mycket väl definierade
för mätinstrumenten. Det relevant ställa krav påattvore mätsy-mer

i sin helhet istället,stemet
Kontrollmämingamas betydelse ackrediterade mätkonsulter måsteav
fastställas bättre då olika mätmetoder olika resultat.ger
Kravet 95 tillgänglighet börprocent sänkas.

Omfattningen taktikköming är klarlagd.av Vid genomgång av
enkäter omfattande större 10än MW, mindrepannor 50än GWh, kan
dock konstateras det förekommeratt antal anläggningarett körts tillsom
nivån 44 49 GWh nyttiggjord energi. Om detta är möjligt årgöra- att
efter år ovisst.är Systemet det idag fungerar möjliggör docksom detta
driftsätt.

Det har heller kunnat klarläggas så kallad nedklassningom
panneffekt förekommit tillav nivå under 10 MW. Någon skyldigheten

sådanatt rapportera nedklassning till SA förekommeren det ärutan
endast vid uppklassning SA blir involverade.som
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införabeslutuppkomma atttaskommersvårigheterStora att omom- kontinuerligpåkravmedindustriellapåkväveoxidavgift processer
medprobleminnebärvilketgamla,anläggningar ärMångamätning.

rördimensionerbefintligadåmätutrustninginstallera m.m.att
kontinu-förinstallationvidgällerde kravmedöverensstämmer som

m.m..måttspecifikarakamätning rörgator,erlig

Sammanfattning7.7

kväve-berörsanläggningarfrån dekväveoxiderUtsläppen avsomav
103tillenergitillfördmgMJ159frånminskatoxidavgiften har caca

50uppskattningsvis procentminskningen kantillförd energi. AvmgMJ
totalt163 avdeFråninförande.NOX-avgiftenstillhänförasdirekt

fråninformationtilltillgånghaftutredningenanläggningarst185 som
50013till00021frånminskat tonutsläppen cahar sammantaget ca

ton.
förbränningstekniskautsläppenreduceraförKostnaderna att genom

52och4mellanmedeltalbränsleval ipåberoendevarieraråtgärder
kostnadMotsvarandeavskrivning.10 årsoch11 räntakrkg procents

50 krkg.10 ochmellanvarierarreningsåtgärdervid
periodenföråtgärderförbränningstekniskaiinvesteringarnatotalaDe

430tillreningsåtgärderoch imilj.kr.255uppgår till1992 ca1990 ca-
mi1j.kr.

000 kr689påinvesteringmedeltalmedförde iMätutrustningen en
000100mellantilluppskattasunderhållskostnademaochdriftmedan

år.00 kr200och per
minskaförinvesteringarplanerade attförkostnadernatotalaDe
uppgår1993underinvesteratsredandelvaravkväveoxidutsläppen en

370 milj.kr.till drygt
före-detharminskatkväveoxiderutsläppensamband medI att av

ammoniakkoloxid, lustgas,höjda utsläppbieffekter såsomkommit av
anlägg-korrosionsskadorrestprodukteri fastaoch samti rökgasema

dessavärderaochkvantiñerainte kunnatharUtredningenningama.
bieffekter.
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vidgaförFörutsättningar att8

tillämpnings-avgiftssystemets
energipro-mindretillområde

duktionsanläggningar

utsläppenochAnläggningsbeståndet8.1 av

kväveoxider

meddekväveoxidavgifter äromfattas eni dagDe avsompannor
energiproduktionårligmedMW eller10mindreeffekt äninstallerad en

Diesel-gasturbiner.förgäller ävenSammaGWh. gränser50mindre än
avgiftssystemet.nuvarandedetallsinteomfattasmotorer av

pannbestån-statistikheltäckande överingennärvarandefinns förDet
bränsleförbrukning äreffektinstalleradsåväldärSverige,idet som

deregister överSA harAnläggningsprovning ettSvenskregistrerad.
täckandevälrelativtbedömsregisterSA:sbesiktigas. varasompannor

drift såsomuppgifterMW,1högreeffekt änmedför omenpannor
MWleffektmed lägre ändock. Försaknasbränsleförbrukning pannor

register.heltäckandesaknas ett
finnsjordbruksfastigheterexklusivesmåhusuppvärmningFör av

kväveoxider.släppervillapannor000700 utstorleksordningeni som
olja-förkombinationspannorellervedeldadeoljeeldade,Pannoma är

100 kW.mindreoftast änPannstorleken ärvedel.
uppskattasMW1lägreeffekt änmedövrigaAntalet enpannor

stycken.00015000 och5mellanuppgå till
hämtatsMW har1effektmed högre änantalUppgifter pannorom

uppdeladeantaletredovisas15Tabellpannregister. Ifrån SA:s pannor
bränsle.ochstorlekefter

6 från konsultrap-väsentligtalltikapitel kommertill dettaFaktaunderlaget
nox-avgiftssystemetbreddningbeslut somförUnderlag avomporten

ÅF-Energikonsult Stockholm.iutarbetats av
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Tabell 15 Antal i de olika kategoriernaparmor

Kategori Olja Öv-Gas Biobränsle Kol, Summa
rigttorv

Villapannor 400 000000 ca 300 700 000ca
Övr 1 MW 10 000 200ca 10 000ca ca
l 5 MW 2 329 245 340 38 147 3 099-
5 lO MW 653 59 91 13 44 860-

102 MW
ej NOX avgift 487 52 48 23 39 649

l 50 00 är enbart vedeldade resterande kombinationerca är olika energikällor.av

Åldersstrukturen på finns endast tillgänglig förpannoma medpannor
effekt högre 1än MW från SA:s register. I Tabell 16en redovisas

åldersfördelningen för mellan l och 10 MW.pannor

ÅldersfördelningTabell 16 för l 10 MWpannor -

Tillverkningsár Antal
1955 1959 80-
1960 1964 189-
1965 1969 555-
1970 1974 867-
1975 1979 808-
1980 1984 783-
1985 1989 5 3l-

Det rimligtär åtgärder föratt minskaanta att utsläppen kväveox-att av
ider t.ex. bränsleval och enklare förbränningstekniska åtgärder är
billigare vidta i samband medatt nybyggnad, jämfört med ombygg-en
nad.

Baserad på antaganden drifttid och bränsleförbrukning harom en
uppskattning gjorts energiproduktionens fördelning för kategorierav tre

med effekt lägre 1 MWän exklusiveav pannor, Villapan-pannor en
nor, mellan l och 10 MW och slutligen förpannor medpannor en
effekt högre eller lika med 10 MW inte producerar 50änsom mer
GWh dvs. inte ingår i kväveoxidavgiftssystemet. Uppgif-pannor som

redovisas i Tabell 17.terna
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effekt lägremedenergiproduktion;påFördelning en17 pannorTabell pannorav
10 MW ochochmellan lexklusive villaparmor, pannorMW1än pannor

kväveoxidav-iingarinte10 MWmedlikaellereffekt högremed somen
giftssystemet.

210MW;50GWhlMW10MW1MW
AntalEnergiAntalEnergiAntalEnergi

GWhGWhGWh
2580-1018710-160000-1

9310-258691-520001-2
7225-402325-1011402-3

22640 5077925400 1043 ---
207300 254 5-

16065 -

utsläp-haremissionsfaktoreruppskattadebl.a.frånutgångspunktMed
Kväveoxidut-pannstorlek.respektiveförberäknatskväveoxideravpen

18.Tabellsammanställs isamtligafrånsläppen pannor

frånNOx-utsläpp18Tabell pannor

tonårKategori

9007Villapannor
Övriga 30041 MWpannor

50055 MW1 -
100410 MW5 -

8 500NOX-avgift10 MW,
00015NOx-avgift10 MW,

kväveoxidavgiftenomfattasfrånutsläppettotalaDet avsompannor
tredje-Uppskattningsvis släppstonår.30 000enligtblir ca enovan ca

OmGWh.25produktionårlig övermedfrån en ny,del ut enpannor
produktionenmedföradetinförs, kanproduktionårlig attförlägre gräns

denunderstiga gränsen.föranläggningarnågramellan attflyttas nya
Förbruk-gasturbiner.ochdieselmotorerfinns ävenFörutom pannor

särredovisasochlitenrelativtdessaför ärningen
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8.2 Det nuvarande känneteckensystemets

Det nuvarande avgiftssystemet omkring 200 fleraavser pannor, varav
har Detägare. innebär hanterligtärsamma administrativatt systemet ur
synvinkel och överblickbart för de anläggningsägare påverkassom av
det.

Den kontinuerliga mätningen med tillhörande krav och rutiner in-
nebär utsläppen och därmed avgiftensatt storlek bestäms under jämför-
bara villkor för alla avgiftspliktiga anläggningar och i huvudsakett
rättvisande sätt.

Principen återbetala avgiften väsentlig föratt är inte från konkur-att
renssynpunkt missgynna de företag berörs se ävensystemetsom av
avsnitt 8.4 beträffande vikten andra styrmedel utnyttjas förattav att
minska kväveoxidutsläppen från mindre energiproducerande anlägg-

Återbetalningenningar. förutsätter emellertid också de företagatt som
betalar avgift såär homogen det går återföraen attpass attgrupp
medlen på rättvist Dettasätt. villkor uppfylltett är i och med dagensatt

omfattar energiproducerandestörresystem anläggningar.
Att det nuvarande innebär avgiftsmedlen återbetalassystemet tillatt

den företag erlagt avgifterna upplevsgrupp samt attsom systemet som
enkelt, överblickbart och rättvist har också inneburit det blivitatt
respekterat och framgångsrikt. Enligt utredningens mening det,är när
olika utvidgning avgiftssystemetsteg mot viktigtövervägs,en av att
inte deäventyra egenskaper lett till framgång.systemetssom

8.3 Olika tänkbara vidgat tillämp-steg mot ett

ningsområde

Utredningens har, vid bedömningen vilka alternativ till breddningav
bör övervägas, för det första utgått från direktivensom bl.a.som anger

utredningen bör möjlighetenatt pröva utvidga tillatt systemet att om-
fatta dels enheter med effekt mindreär 10 MWän och till-en som en
förd energi lägre 50 GWh.än För det andra mätkostnaderna inteatt
skall sådana proportioneranta styrmedel inte förutsätteratt mätningsom
framstår fördelaktiga. För det tredje nuvarandesom mer att medsystem
tillståndsprövning fortsätter verka och vid sådanatt prövningatt man
utgår från åtgärdskostnad motsvarande 40 kronor kilo minskaten per
kväveoxidutsläpp. För det fjärde breddningen effektivatt sättett
skall bidra till minska utsläppen kväveoxider.att av

I det följande redovisar utredningen sina överväganden olikatreav
långtgående till breddning avgiftssystemetssteg tillämpningsområde:av

sänka avgiftsplikten frånatt minsta årlig energiproduktion 50en- om
GWh till 25 GWh oavsett anläggningens effekt,
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effektmed störreanläggningarallatillavgiftspliktenutsträcka enatt-
MW,län samt

energiproduktionsanläggningar.allatillavgiftspliktenutsträckaatt-

energiproduktionårligaminstafrånsänksAvgiftsplikten8.3.1 en
effektanläggningensoavsettGWh25GWh till50om

tillämpningsområdet förut-breddningtillförslagunderbyggtvälEtt av
detkostnadervilkafårförslageteffektvilken samtkunskapsätter om

beräknadeåtgärdermöjligadärför samtredovisasInledningsvisinnebär.
utsläppen.mätningförochåtgärdernakostnader för av

minskaförvidtagnaåtgärderdirekta attingafinnsnärvarandeFör
MW, förutom10effektlägre änmedfrånkväveoxidutsläppen pannor

effektmedkategorinInomvillapannor.oljeeldade enkategorin pannori
vissadockfinnsGWh50mindre änproducerarlO MWänstörre som

vidtagna.åtgärder
låg-finnsutsläppenminskaförutsättningartekniska attgällerdetNär

effektmedvillapannorutvecklade förnärvarandeför enNOX-brännare
Det10 MW.5storleksornrådetdel itill vissochkW100mindre än -

relativtframkommer taslåg-NOx-brännare attantagitsdärför atthar
med lägrePannorsaknas.närvarandefördedärområdeni desnabbt

medutrustadehellerintenärvarandeför10 MW varaeffekt än antas
mätinstrument.

antagits. Kost-medelkostnaderharuppskattningarnedanståendeI
kollektivethelaföranläggningsnivå,specielltosäkra, mennaderna är

åtgärder.olikaeffektenochförkostnaderpåindikation averhålls en
befintligapååtgärderförkostnadersvårtdetGenerellt är att ange

kväveoxidutsläppminskadei formåtgärderResultaten avavpannor.
förinvesteringskostnaderBeträffandeförutsäga.svåraäven attär

detsåkostnad, oavsettlägstaför attvissofta gränsfinns detåtgärder en
relativadeninvestering. Detta gör attvisskrävsanläggningsstorlek en

be-19 harTabelllanläggningar.mindreför enhögreblirkostnaden
åtgärdernaförmedelkostnad angetts.dömd

Åtgärderna kategorier.i fyraindelatshar

brän-driftoptimering,såsomåtgärderförbränningstekniskaEnklare1
ombyggnader.mindreochnartrimning

låg-NOx-brän-installationsåsomåtgärderFörbränningstekniska av2
rökgasåterföring.ochluftfördelningstegvisnare,

förfinnsTeknikenSNCR.reduktionkatalytiskickeSelektiv3
MW10effekt änlägremedpåinstalleratintenärvarande pannor

oljeelda-mindrepåinstallationerdockfinnsUtomlandsSverige.i



de i storleksordningen 5 10 MW,pannor, i Tyskland, därt.ex.-
leverantör har tagit fram paketlösningen för mindreen pannor.

4 Selektiv katalytisk reduktion SCR. Tekniken kapitalkrä-ärsom
vande finns inte installerad på små Enligt uppgift över-pannor.
väger dock vissa leverantörer SCR-anläggningar framav att ta ett
modulsystem för små installationer, för få kostnaderna.att ner

För åtgärdskategori 1 och 2 drift-är och underhållskostnadema relativt
låga och därför ingå i investeringskostnaden.anses

För åtgärdskategori 3 och SNCR och SCR, ingår kemikalieförb-
rukning och underhållskostnader. För kategori SCR, ingår dessutom
kostnader för katalysatorbyte.

I Tabell 19 redovisas vilken utsläppsminskning kan uppnås försom
olika pannstorlekar och de därmed förknippade kostnaderna. Beräk-
ningarna baseradeär på åtgärder för minska kväveoxidutsläppenatt att
endast installeras på s.k. baslastpannor i effektintervallet l 10 MW.-Utsläpp från spetslastpannor i effektintervallet 1 10 MW är med-
andra ord renade. För med högre effekt 10 MWän ingårpannor som
i kväveoxidavgiftssystemet bygger beräkningarna däremot på åt-att
gärder installeras på samtliga Detta orsakenär till kostnadenpannor. att

kg minskat NOx ökar förper större 10 MW,än in-pannor trots att
stallationskostnadema krMW minskar med ökande anläggningsstorlek.

För oljeeldade finns dessutom möjligheten gå tillpannor överatt
lättare oljor från E05 till Wide Ranget.ex. Distillat WRD eller Eol.-
De lättare oljorna med lägre kväveinnehåll upphov till lägreger
utsläpp kväveoxider. Merkostnaden för WRD jämförtav med E05 är

krm3uppskattad till 250 och merkostnad för Eol jämförtca med E05
krm3.350 Investeringskostnader försumbara.ca Resultatetantas vara

oljebyte inteär entydigt beror påav bl.a.utan utformning.pannans
Även under antagande relativt höga 30 till 50 procent utsläpps-om
reduktioner beräknas kostnaderna kg reducerat utsläpp bli höga 127per

169 krkg.-
De tekniska förutsättningarna för kontinuerligt kväveoxid-att mäta

utsläppen från för närvarande inte ingår avgiftssystemetpannor som
skiljer sig inte från förutsättningarna utsläppenmäta frånatt de an-
läggningar redan ingår. När det gäller driftspersonalenssom kompetens
kan det finnas skillnader mellan mindre och anläggningar.större Det
kan ställa krav på vissa utbildningsinsatser bl.a. i hantera mätutrust-att
ning. De ekonomiska förutsättningarna kontinuerligtatt kanmäta
generellt sägas sämre mindre anläggningarna Förutomvara att
mätkostnaden blir högre i förhållande till anläggningamas produktions-
värde blir det svårare hålla de för mätningenatt nödvändiga kvantitativa
och kvalitativa hos anläggningsägama. Därför torderesurser det inte

rimligt kostnadssynpunkt ställa kravvara kontinuerligur att mätning
för små pannor.
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ätgärdsaltematjvför olikautsläppsreduktionoch19 KostnadTabell

KostnadReduktionlnvesterings-Parmstorlek
NOx-är krkgkostnadätgärds-och ton

NOXmilj.kr.kategori

Kategori l
990545MW1-5
7660285-10 MW

16154714310 MW

Kategori 2
1416401361-5 MW

l 111200755-10 MW
26283043010 MW

Kategori 3
742460906MWl-5
2818102265-10 MW
684270143410 MW

Kategori 4
9741831805l-5 MW

104307314165-10 MW
2222 7259725410 MW

baslastpannorpåinstalleradeendastNOXminskaföråtgärder1 att
på samtligainstalleradeNOXminskaföråtgärder pannor2 att

avskrivning10 årsochränta3 llprocents

extraktivsitu- ellerinantingenbyggerkontinuerligaDe mätsystemen
och rökgasfuktigmätningenskersitumätningVid inmätning. varm

delflödeinnebärextraktiv mätningmedanrökgaskanalen, att ettdirekt i
analysinstrumentet.tillsondviarökgasen utsugsenav

tillgänglighet överhöghaft mycketharolikaDe mätsystemen en
anläggningsägama951992. Merunderprocent än95 procent upp-av

iFelkällomaförekommit. mätsystemenfelmarginellaelleringaattger
och datorsys-gasanalysatorgasberedning,till kalibrering,hänföraskan

fördelade.jämntnågorlundatem,
bra. Däre-mycketfungeratsåledes överlagharSjälva mätsystemen

uppmärksammas.värdaberäkningarnainvändningarvissa attär motmot
ingaanläggningarnafastbränsleeldadeför de flestaExempelvis har

riktigaMedgjorts.rökgasflödebränsle- ellersigmätningar av vare
fådockfukthalt går detochbränslesammansättning attantaganden om

medbestämdaemissionermellanöverensstämmelsegenomsnittliggod
rökgasflödet.mätningrespektiveberäkning av

NONOX- ochNOx-mätsysteminstalleratkomplettförKostnaden ett
till iuppgår idagdatorsystemgasberedning ochO,CO2—analysator,
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storleksordningen 500 000 till 700 000 kr. Räknar sedan medman
drifts- och underhållskostnader på mellan 70 000 och 200 000 kr blir
mätkostnaden mellan 3,10 och 6,40 krMWh vid energiproduktionen
på 50 GWh.

Leverantörerna kontinuerligt registrerande NOx-mätsystemav genom-
för för närvarande olika projekt i syfte reducera kostnaderna ochatt
därmed priset till kund. Målet kommaär iut ned prisnivåeratt runt

kr7250 000 för komplett där O2CO2ett mätsystem, och NOX analyse-
ras.

förändringarDe mätsystemen enligt vad utredningen harav som
erfarit ligger till grund för bedömningen kostnaderna kan sänkas såatt
kraftigt b1.a:är

enklare kalibreringsförfarande,-
standardiserad hårdvaraprefabricerade enheter kortare installations-- -
tid,
enklare gasanalysator,-
förenklad gassond och provgasledning,-
färre systemkomponenter och-
förenklad signalbehandling.-

De kostnadsreducerande åtgärderna bedöms endast marginellt påverka
tillförlitlighetmätsystemens och tillgänglighet.

Den årliga kostnaden för kontinuerligt N Ox-mätsystem kanett delas
i kapitalkostnad, drift- och underhållskostnad utlägg för denupp samt

årliga NOX-kontrollmämingen. Med utgångspunkt från kapitalkostnaden
på 250 000 kr, årlig drift och underhållskostnad på 40 000 krca en ca

den årliga kontrollmätningen kostarsamt att 30 000 kr blir den totalaca
årskostnaden i storleksordningen l 10 000 kr. I Tabell 20 redovisas kost-
naderna MWh för kontinuerlig NOx-mätning vid olika pannstorlekarper
och energiproduktion.

böriDet detta sammanhang framhållas det givetvis inte möjligtatt är
med full säkerhet och hög precision fastställaatt hur höga de framtida

mätkostnadema blir. De påverkas andraäven faktorer de teknolo-änav
giska möjlighetema. För det första uppstår helt marknadssituationen ny

beslut fattas innebär det kommer efterfrågasattom mätutrust-som att
ning till antal vida överstiger vadett hittills gällt. För detsom som
andra kommer priset för anläggningarna till del bestämmasatt stor av
upphandlingsformema. För potentialen sänka kostnadernaatt på detatt

bedöms möjligtsätt skall komma energiproducentema till godo kansom
det krävas det branschnivå initiativ föratt dels i god tid drivatas att
på teknikutvecklingen i avsedd riktning, dels skapa möjligheter för

ÅF-Energikonsult baserar kostnadsbedömningen på kontakter med tre
olika instrumentleverantörer. Dessakontakter offerter från två leveran-av
törema ingående samtalsamt med den tredje visar enligt vad utredningen
erfarit prisnivån 250 000att kr fulltär möjlig nå underatt nästa år.
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förupphandlagällerfå stöd detenergiproducenter närmindre att ettatt
Utredningen förut-kostnadseffektivtanläggning mätsystem.respektive

härvidlag behövsinitiativdekommerbranscherna tasätter attatt som
avgiftssystemet.tillämpningsområde förutvidgatbeslut fattas ettomom

risken förinteutredningenbakgrunden bedömerden attMot att
särskilt hög.underskattasmätkostnader ärframtida

pannstorlekarNOK-mätning vid olikakontinuerligförKostnaderna20Tabell

KontinuerligtNyttiggjordDrifttidParmeffekt
NOx-mätsystemenergihMW

110 kkrårGWh
krMWh

2,250,000010.0 5
11,010,000010,0 1
4,425,00005,0 5

22.05,00005,0 1
22,05,00001,0 5

110,01,00001,0 1
220,00,55 0000.1
100,0l0,10000,1 1

imätkostnademabedömningenfrånutgångspunktMed att en snar
år kan110 00 krtill omkringsjunkaframtid förväntas utanmanper

demanläggningar förtillkommandeför ändyrareblirdet nämnvärtatt
50energi frånnyttiggjordkravetsänkaingår iredan systemetsom

MWh.4,4 krpåmätkostnader25 GWhGWh till perca
MW inte haft10effektgränsenerfarit harutredningenvadEnligt

såledesfunktion. Detavgiftssystemets ärbetydelse föregentlignågon
kvarstår.dennödvändigtinte att

kväveoxidav-dieselmotorerstationäranärvarande berörs inteFör av
vilken stödsutredningens uppfattning,enligt ävenbörgiften. Dessa av

energiproduce-andra10.1 på villkoravsnitt ,SNV sebl.a. somsamma
kväveoxidavgifter.medanläggningar ingå irande systemet

sänkningkväveoxidavgiftssystemetbreddningEn avgenom enav
ökninginnebärfrån 50 till 25 GWhnyttiggiord energipåkravet en av

variationer itill 500medavgiftspliktigaantalet st ener-capannor upp
avgiftssystemet innebäranpassningar tillår ocholikagibehov mellan

för närvarandesläppervariera. Dessakommerantalet attatt pannor
kommer åt-dessakväveoxider. För10 000årligen tonut pannorca

mindre ombyggnader,brännartrimning,driftoptimering,gärder såsom
rökgasåterföringluftfördelning,stegvislåg-NOx-brännare,installation av

SNCRreduktionicke katalytiskfall selektivvissaoch i att genom-
innebärabedömasutredningen erfarit kan dettavadföras. Enligt en

till 500med 5reduktion utsläppenpotential för ton.cauppav



8.3.2 Avgiftsplikt för alla anläggningar med effekt större änen
1 MW

De anläggningar betalar kväveoxidavgift belastas med kostnadersom
för mätning och åtgärder till skillnad från anläggningar utanför syste-

Den konkurrensnackdel detta innebärmet. tillsammansutgör medsom
de åtgärdsmöjligheter finns se tabellen sidan 59 starka motivsom
för gå vidare åtgärdermed till de energiproducerandeävenatt anlägg-
ningar årliga energiproduktionen lägre 25 GWh.är änvars

Med tanke det antalet med effekt lägrestora l MW,änpannor en
och de skillnader i valet lämpliga styrmedel detta kan innebäraav som
har utredningen valt åtgärder föröverväga anläggningar medatt en
effekt överstiger l MW åtskilt från överväganden de minstasom om
anläggningarna. Det här avsnittet behandlar därför enbart energipro-
ducerande anläggningar med minsta årliga energiproduktionen lägreen

25 GWhän och tillförd effekt l MW.större änen
Då kontinuerlig mätning för närvarande framstår alltför kostsamtsom

för dessa anläggningar har utredningen möjlighetenövervägt faststäl-att
dessa anläggningars utsläpp alternativa mätmetoder ellergenom

schablonmetoder. Stickprovsmätning, med mätningargenom ett par per
år skulle kunna alternativ till kontinuerligutgöra mätning. Stick-ett
provsmätning med två årliga mätningar kostar årligen ungefär 65 000
kr, vilket innebär kravet på nyttiggjord energi skulle kunna sänkasatt
till 15 GWh med bibehållen kostnadsbild.ca

Med hänsyn till hur utsläppsvariationema från ochstora en samma
anläggning kan under olika driftssituationer emellertidvara ut-anser
redningen stickprovsmetod detta slag inteatt tillfredsstäl-etten av ger
lande underlag för fastställa utsläppsavgifter.att

En möjlighet låta till dessaägarna anläggningarattannan vore
välja mellan avgiftsschablon utgår från hur mycket olikaen som av
bränslen används se Tabell 21, eller kontinuerligt sinaatt mätasom
utsläpp. l sammanhanget det dock viktigtär komma i hågatt att ut-
släppen varierar påtagligt mellan olika eldas medpannor som samma

Ävenbränsle. Detsamma gäller och olika bränslen. dåsamma panna
bränsle eldas i två identiskt lika kan utsläppsnivåemasamma pannor,

variera.
låg-NOx-brännaresDå installation åtgärdt.ex. är troligenav en som

skulle ekonomiskt befogad vid avgift 40 krkg bör scha-vara etten om
blonsystem kompletteras med möjligheten för anläggningsägama till-att
godoräkna sig effekten fasta installationer gjorts för minskaattav som
utsläppen.

Begreppet lâg-NOx-brärmare inte liktydigt någonär med NOX-bestämd
halt varierar från brännare tillutan en en annan.
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för energiproducerande anläggningar21 BränsleschablonTabell

MöjligUtsläpps-
schablonvariation

NO,MJ N02MJBränsle mg mg

11080 120WRD-oljaE0 1 -
Övriga 165120 180E0 -

9060 100Gas, gasol -
15018035Biobrånslen utom torv -

250 225120Kol, torv -
300 260Hushålls- 150och -

industriavfall

från dessaDå osäkerheten i bestämningen utsläppen är störrepannorav
mätning framstår detför de anläggningar har kontinuerligän somsom

både anläggningaravgiftssystem blandamindre lämpligt iatt samma
kontinuerlig mätning.med och anläggningar utan

på officielltställer kravUtnyttjandet schablon detta slag ettavav en
tillskulle berättigasådan utrustningför typgodkännandesystem somav

1004skulle den krävaavgift schablonen. Dessutomlägre än att ca
avgiftssystemet.för ingå ianläggningar registrerades att

bestämsanläggningar utsläppavgiftssystemet införOm i varsman
skulle den nuvarandekontinuerlig mätningpå sätt änannat genom

anläggningarna luck-ingåendelikabehandlingen deenhetligheten och av
mening inte för-utredningensHäri ligger enligtväsentligt. enras upp

rubbas.till funktionsumbar risk tilltron systemetsatt

energiproduktionsanläggningar8.3.3 Avgiftsplikt för alla

alla villapan-effekt MW finns bl.a.Bland de har lägre 1änpannor som
antalfrågan mycketDet innebär det här blir stortatt ett pannoromnor.

000 lika många710 stycken med ägare.nästanca- -

Villapannor

uppgå till ifrån villapannor bedöms i dagslägetNOX-utsläppen genom-
föroch 80 mgMJ100 mgMJ tillfört bränsle för oljepannorsnitt caca

dock mycket beroendefrån villapannor varierarvedpannor. Utsläppen
från bl.a. panntillverkare kanålder. Med hjälp uppgifteravpannans
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utsläppen från oljepannor respektive vedeldade uppskattasgrovtpannor
se Tabell 22.

22Tabell Utsläpp från villapannor

NOx-utsläpp
Villapannor mgMJ

Oljepannor
Äldre år15 gammal 110 140panna -
Medelpannan idag 100
Ny icke miljömärkt 70panna
Ny miljömärkt 35parma

Vedpannor
Äldre år gammal15 60 80parma -
Medelpannan idag 80
Ny miljögodkänd 100 140panna. -

Kraven för iVedeldning första handär för begränsasatta attpannor
utsläppen kolväteföreningar. Med dagens teknik kan dessa utsläppav
begränsas kraftigt, dock på bekostnad högre utsläpp kväveoxider.av av
Potentialen minska utsläppen därigenom förär oljepannor.störstatt

Investeringskostnaden för oljepanna 30 kW inklusive bränna-en ny
30 000 kr. kväveoxidutsläppetär från äldre villapanna endastärre ca en

19 kgår. Med kan utsläppen minska 10med 15 kgca en ny panna -
år. Med dagens avgiftsnivå på 40 krkg värderas minskningen tillper

400 600 lcrår, varför istyreffekten detta fall blir mycket begränsad.-
förbättradeDen verkningsgraden dock betydligt kostnads-störreger

minskningar 2 000 3 000 kr år.per-
Merkostnaden för miljömärkt oljepanna jämfört med ickeen en

miljömärkt 2 000 4 000 Utsläppsskillnadenär kr. beräknas 4vara ca-
kgår vilket 85 170ungefär krkg NOX.motsvarar -

Med tanke på det finns ungefär 400 000 villapannor eldasatt som
med olja och dessa tillsammans släpper uppskattningsvis 0005att ut

kväveoxider år den tekniska potentialenär minska kväve-ton attper
oxidutsläppen från de oljeeldade avsevärd. Det kan emellertidpannoma
konstateras kostnaderna för åstadkomma sådan minskningatt att en

atti förtid byta äldre vida skulle överstiga den kostnadutgenom pannor
40 krkg utsläppsminskning bör ligga till grund för kravom som

åtgärder.

Övriga med lägre effekt 1 MWänpannor
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oljeeldade.till delenvillapannormindre störstaAndra äränpannor
i sammanhangbränslen så få de dettamed övrigaeldade ärPannor att

denbyte brännarekväveoxidutsläppenfrån. minska ärFörbortses att av
finnstill hands. För närvarandeliggerpå någon siktåtgärd närmastsom

storlekskategori i Sverige,dennaförlåg-NOx-brännaredock inga men
Installationerframtid.relativtfram inomkunnade tasantas aven snar

35medkväveoxidutsläppenminskalåg-NOx-brännare procent.antas ca
4 GW.bedömasinstallerade effekten kantotalaDen cavara

kostnaderna förredovisas Tabell 23förutsättningar iEnligt dessa att
från bas-och enbartfrån samtligakväveoxidutsläppenminska pannor

lastpannor.

Åtgärder mindre l MWinvesteringskosmader för än23 ochTabell pannor

kostnadOx-minskningTotal N
krkg NOXNO,arinvestering ton

mi1j.kr.Pannor

681500600samtliga

291400240baslast

avskrivning10 årsochllprocents ränta

såväl angelägen-effekt MW talarlmed högreför änLiksom pannor
utsläp-minskakostnadseffektiva metoder förutnyttja allaheten attatt

olika storlekanläggningarviktenkväveoxider att avavsompen av
be-likformigt vis för dekonkurrenssynpunktpå frånbehandlas attett

utsläppen.åtgärder för minskautsläpp ochmed kostnader förlastas att
avgiftssystemetredovisas iavsnitt 8.3.2skäl iDe mot attsom

medmeneffekt överstigande l MWanläggningar medinordna enen
emellertid i högre grad25 GWh gällerenergiproduktion lägre änän

skulle förafrågan Detdet härmycket antalför det ärstora om.pannor
registrera ochkaraktär. Attgrunden förändralångt och i systemets

effekt 1 MWpåföra antalet med lägreindividuellt det änstora pannor
förfarande.inte ändamålsenligtutsläppsavgift framstår ettsomen

kväveoxidavgift i formheller alternativetInte ettatt utta aven
i så fallframstår lämpligt eftersom detbränsleprisetpåslag som

inbetald avgiftför restitutionförutsätta omfattandeskulle ett system av
för nedbringavidtagit åtgärdertill alla anläggningsägare att ut-som

släppen.

3 I3-l394
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överväganden8.4 och förslag

anläggningFör för närvarande skall avgiftspliktig krävsatt en vara
förutom den producerat minst 50 GWh den har tillförd effektatt att en

10minst MW. Effektgränsen saknar dock i allt väsentligt betydelseom
för avgiftssystemets funktion. Det finns enligt utredningens mening
därför inget skäl behålla den.att

Redovisningen i det föregående visar enligt utredningens mening att
finns förutsättningardet goda sänka den nuvarande nedre gränsenatt

för avgiftsplikt från 50 GWh GWhtill 25 kalenderår. Härigenomper
500kan upptill med årligt utsläppett sammantagetca pannor av om-

10 000kring komma ingå i avgiftssystemet förutom deton att som
redan avgiftspliktiga.är

Även förbränningsmotorerfasta bör, på villkor andrasamma som
energiproducerande anläggningar, ingå i med kväveoxidav gift.systemet

anläggningsbestånd finns förutsättningarl detta det minskaatt ut-
kväveoxidersläppen i första hand olika förbränningstekniskaav genom

ocksååtgärder katalytisk reduktion till kostnader frånmen genom ca
krkg och uppåt. Om samtliga åtgärder genomförs5 till kostnadupp en

40 krkg kväveoxidermotsvarande kan detta bedömas innebära en
utsläppen med 500reduktion till 5 år. Uppgiften kantonav upp ca per
indikation på den potentiella effekten påtjäna detta sättatten avsom

avgiftssystemets tillämpningsområde.vidga
sänka för avgiftsplikt innebär ocksåFörslaget det kom-gränsenatt att

ställas krav på kontinuerlig mätning kväveoxidutsläpp frånatt avmer
fler anläggningar. Med den föreslagna kan mätkostnademagränsen som

4,40högst beräknas komma krMWh producerad energiatt motsvara ca
vilket, enligt utredningens mening, i sammanhanget rimligär en mer-
kostnad.

Utredningen har möjligheterna ytterligare vidgaäven övervägt att
avgiftssystemets tillämpningsområde till anläggningar producerarsom

energi 25 GWhår.mindre För sådana åtgärder talar dels faktumdetän
det angeläget söka nedbringa utsläppen från dessaär anlägg-attatt

ningar, för närvarande kan beräknas i storleksordningensom vara
000 år, dels vikten20 upprätthålla konkurrensneutralitetattton per av

energiproduktionsanläggningarmellan olika storlek. Eftersom deav
anläggningar ingår i avgiftssystemet får bära såvälsom som grupp

för minskakostnaderna utsläppen kostnaderna för kontinuerligatt som
medför det, alltmätning lika, de mindre anläggningarnasannat att

konkurrenskraft ökar med till något kWh. Motsvarandeöreupp per
gäller för de energiproducerande anläggningarävenresonemang som

industrin.finns inom
således finnsTrots det skäl förtalar ytterligare breddningatt som en

avgiftssystemet utredningen inte beredd förorda ytterligareär attav en
sänkning för avgiftsplikt.gränsenav
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utsläppen frånkontinuerlig mätningkrävainte rimligtDet att avvore
denmätningskostnademaså länge äranläggningardessa stor-avsom

skullei avgiftssystemetinordnandeförutses. Ettleksordning kansom nu
bedömningschablonmässigpåske baseratbehövadärigenom aven
så fall krav fåutsläppsavgift skulle isänktfåutsläpp. Förderas att

frivillig kontinuerligantingenanläggningsägamaställas att genom
ellertypgodkända låg-NOxbrännareeller installationmätning annanav

innebäraskulle i sinutsläpp. Detstyrka lägreutrustning kan atttur man
konti-denavgiftssystemetför nämnarelämnade den gemensamma som

utsläppsmätningennuerliga utgör.
Även regi-omfattandeskulle, förutomantalanläggningarnas stora en

fingegiftssystemetadministration, innebära väsent-strering och att enav
karaktär.annorlundaligt

uppdragligger inom dessinte det närmareUtredningen attattanser
anläggningar börför dessastyrmedelytterligarefrågan hurgå på om

utformas.
viktenunderstrykaemellertid utredningenvillbakgrunddennaMot

behandlasstorlek inteolikaenergiproduktionsanläggningaratt avav
emellan. Detdemkonkurrensen ärsnedvriderpåolika sättett som

står budsstyrmedel tillmiljöpolitiskade olikaangelägetdärför att som
den sned-motverkareffekten demkombineradedensåutformas att av

anläggningardeendastbli resultatet störreriskerarvridning attavsom
minskaförmed kostnaderblir belastadeavgiftssystemetingår i attsom

exempelSomdem.kontinuerligtoch mätakväveoxidutsläppen ettatt
imöjlighetenskälfinnsdet övervägautredningen attattattanser

miljöbalkenföreslås i denmöjlighetföreskriftergenerella nyasomen-
såinstallationt.ex.utrustninginstallation visspåställa krav avav-

ingår i avgiftssys-inteanläggningarlåg-NOX-brännare förkallade som
000 tim-varje år t.ex. 3tidminst vissändå körstemet ensommen

mar.
avgiftssystemets tillämp-utredningenföreslårSammanfattningsvis att

anläggningar,energiproducerandeomfattatillningsområde vidgas att
effekt produce-tillfördförbränningsmotorer,fastainklusive oavsettsom

år ellernyttiggjord energiGWh25 mer.perrar
utredningensbör enligtföreslagna breddningenutredningenDen av

två år efter riksdagenhalvt tillförst ochgenomförasmening attettett
tid förberedafinns väl tilltagenGenom dethärom.beslutat attatt enen

för mildragoda förutsättningartillämpning skapas över-breddad att
villkor.anpassning tillochgångseffekter nyaen





9 Förutsättningarna för utvidgaatt

avgiftssystemets tillämpningsom-
råde till industrins förbrännings-
processer

9.1 Utgångspunkter

När det gäller i vilkenavgöra utsträckning det skulleatt ändamåls-vara
enligt utvidga avgiftssystemets tillämpningsområde tillatt ocksåatt
omfatta industriella måste antal olika aspekter beaktas.ettprocesser

förTill grund prövningen ligger det miljöpolitiska målet till 1995att
minska utsläppen kväveoxider med 30 jämfört med 1980 årsprocentav
nivå och det förhållandet minskningen år 1992 endast uppgåratt t.o.m.

9till Det krävs därför ytterligare åtgärder förprocent. minskaca att ut-
släppen. Det dock angelägetär olika styrmedel utnyttjas såatt att
åtgärder för minska utsläppen genomförs på kostnadseffektivtatt ett

Som riktmärkesätt. gäller vidta åtgärderett närmast tillatt upp en
kostnadsnivå omkring 40 kronor kilo utsläpp kväveoxiderav per av
räknat kvävedioxid. Man måste därför i princip räkna med desom att
kostnader detta eller andra kommermotsvarar sättetsom ena att
belasta olika verksamheter. I det perspektivet gäller det närmast att

vilket slagspröva stynnedel, eller vilken kombination styrmedel,av
ändamålsenligtär för åstadkommamest resultatet.som att

Den grundläggande frågan det gällermest när ändamålsen-prövaatt
ligheten i avgiftsbelägga kväveoxidutsläppen från industriellaatt proces-

avgiftenär kan beräknas medverka till sådana förändringarser om av
utsläppen kväveoxider minskar.att Att avgiften medförprocessen av

ekonomiskt incitament minska utsläppenett uppenbart.är Föratt detatt
i sin skall leda till påverkan måstetur det först och främst finnasen
tekniska möjligheter minska utsläppen, det måsteatt ocksåmen vara
ekonomiskt rimligt sådana möjligheter i anspråk.att ta

Det betyder det inte finns skäl avgiftsbeläggaatt iatt en process
vilken det till följd grundläggande processkemiska eller -fysikaliskaav

4 I3-I394
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kväve-påverka utsläppengårhuvud inteförhållanden över taget att av
oxider.

utsläppen kanminskametoderfinns alternativaOm det däremot att
lämnarstyrmedeländamålsenligt öppetavgiftsbeläggning ett somvara

utsläpps-vilketsjälvaberörda företagen sättför de avgöraatt en
skall åstadkommas.minskning

förutsättsteknologidensvårbedömd situation kanEn somvara om
kostnadsnivåavseddutsläppsminskning inomför åstadkommaatt enen

kunnabedöms kommatillgänglig,omedelbartinte finns ut-attmen
sådanavgiften imedsikt. får räknapå någon Manvecklas att en

teknikutveckling,önskvärdpåskyndabidra tillskullesituation att en
för debelastningekonomiskmedförakommerockså den attatt enmen

tillåtgärderna kommerutsläppsminskandedeföretagen innanaktuella
gälldefrån den situationsig inteförhållande skiljerstånd. Detta som

ursprungligenbeslutanläggningarenergiproducerande närför större
avgiftssystemet.fattades om

deflertaletbeaktaförhållande ärEtt attatt processer somannat av
blieller kommerharövervägandenför prövatsföremål attblirhär

gäller i detta1969:387. Detmiljöskyddslagenenligtprövade samman-
utsläppsavgift kanutsträckningi vilken ettbedömahang varaatt en

tilldels lederstyrmedelkompletterande attverkningsfullt nysom
löpandedels det i denanspråk,isnabbareteknologi processtyr-atttas

minska utsläppenvidviktläggs-optimeringen störreochningen att av
kväveoxider.

industriellainordnandeunderlättakanförhållandeEtt ett pro-avsom
förinstallerat utrustningredan harmångaavgiftssystemeti är attcesser

följd villkortill dekväveoxiderutsläppenkontinuerligt mätaatt avav
utsläppföreskrifter kontrollmedi Kungörelseställs avavomuppsom

anord-till luft från förbränning i fastasvaveloxiderkväveoxider och
.36°.1991:4 MSSNFSningar

avgiftssys-bedöma breddningnödvändigtocksåDet är att om aven
före-skulle påverkapåtagligtvisst slags industriprocesstilltemet ett

avgifts-Eftersomutvecklingsbetingelser.konkurrensvillkor ochtagens
på detsåavgiftsmedel,uppbyggt influtna närsåsystemet att som

återbetalas tilladministration,åtgår förbeloppsmärre systemetssom
innebärai i sig inteinordnandeingår behöverdem systemetettsom

enskilda företag,avgiftspliktiga.belastning Förekonomisk för denågon
Omannorlunda.dock sigslags deteller för vissa kan teprocesser,

genomsnittetväsentligt högrekväveoxidutsläppet energienhet änärper

svaveloxi-omfattar kväveoxider ochFöreskrifterna kontroll utsläpp avav
fasta anordningar, därluft andratill från ellerder typer avpannor, ugnar

bränslen.flytande, fasta eller gasformigaförbränning sker av
skall kontrol-anordningar skorstenfrån fasta medUtsläpp separat

minst 50 MW ocheffektmaximala tillfördaanordningens ärleras om
kalenderår.GWhenergi minst 50tillfördaplanerade ärdess per
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avgiften bli kännbar. Omkan breddning avgiftssystemeten av av
sådana skäl skulle riskera leda till vissa verksamheter flyttas tillatt att
andra länder med lägre krav på utsläppsminskning kan avgiftssystemets
ändamålsenlighet givetvis ifrågasättas.

Vikten det finns visst mått homogenitet bland de företagatt ettav av
iingår det möjligt behandlagör dem likfonnigtsystemet, attsom som

bl.a.med hänsyn till hur utsläppen och hur återbetalningen beräk-mäts
har tidigare framhållits. För industriprocesser skall kunnaattnas,

inordnas ställer det bl.a. krav kan finna förgrund be-att man en
räkning återbetalning avgiftsmedel medöverensstämmerav av som

åtminstone,eller, på entydigt vis kan relateras till begreppet nyttig-ett
gjord energi ligger till grund för återbetalning till energiproduk-som
tionsanläggningamas ägare.

De här redovisade faktorerna måste för och devar en av processer
in i samlad bedömning ändamålsenligheten iprövas vägassom en av

inordna i avgiftssystemet.att processen
avsnitt 9.2 redovisas för ochI de branschervar aven vars processer

tillupphov väsentliga utsläpp kväveoxider vilka detger av processer
antalet utsläppskällor liksomgäller, utsläppens storlek tekniska ochsamt

förutsättningarekonomiska för minska utsläppen.att
avsnitt 9.3 redovisarI utredningen därefter sina överväganden i fråga
möjligheterna vidga avgiftssystemets tillämpningsområde tillattom

olika branscher och processer.

9.2 Förbränningsprocesser inom industrin

9.2.1 Massa- och pappersindustrin

Skogsindustfibranschen tillhör de energiförbrukama i landetstörre av
såväl termisk elektrisk energi. En del den energi krävsstorsom av som

interntproduceras vid bruken förbränning biobränslengenom av genere-
rade träråvaran barkflislutar, m.m.. Därutöver används fossilaävenur
bränslen.

Utsläppen kväveoxider från skogsindustrins härrörav processer
uteslutande frånnästan sodapannor, sulñtlutpannor och mesaugnar.

Dessa förbränningsenheter ingår i den kemiska massafabri-tre typer av
kens återvinningssystem för kemikalier och har där speciell kemisken
funktion uppfylla.att

Tabell 24I nedan redovisas kväveoxidutsläppet uttrycket mgMJsom
tillförd energi den totala emissionen för aktuell frånsamt panntyp
skogsindustrin.

‘° Faktaunderlaget till detta avsnitt kommer i allt väsentligt från konsultrap-
Underlag för beslut breddning Ox-avgiftssystemetporten Nom av som

ÅF-Energikonsultutarbetats i Stockholm.av
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Tabell 24 Emissioner från skogsindustrins sulfrtparmorkväveoxider soda- ochav
samt mesaugnar.

Anläggning Antal enheter NOx-utsläpp NOx-utsläpp
mgMJ tonår

600Sodaparmor 29 40 80 6-
Sulfitpannor 60 130 l 1507 -

200150 80033 1Mesaugnar -
69 9 550Totalt ---- --

ÅF-IPK.Källa
1 varierandeeldas ofta med blandning olika bränslen medMesaugnama av ener-en

specifikaUtifrån förbränning 45 liter olja kan dengiinnehåll. tonper massaen av
tillförtemissionen till 150 200 NOX MJ bränsle.beräknas permg-

Det skogsindustrin har för år 1992totala utsläppet kväveoxider frånav
700 från skogsindustrins soda-uppskattats till 14 utsläppetton, varav

65 Utsläpps-föroch sulñtpannor procent.samt mesaugnar svarar ca
källor barkfastbräns-tillkommer förutom de ärovansom som anges
lepannor oljepannor, destruktionsugnar, facklormindresamt typpannor
m.m.

effekten för varierar. För sodapannornaDen installerade pannorna
minhar till 140 MW 25medelvärdet för installerad effekt beräknats

inom intervallet 75-MW 280 MW. Flertalet sodapannor liggermax-
har medelvärde175 Installerad effekt för sulfitlutpannomaMW. som

Installerad effektberäknats 110 MW.till 55 MW min 35 MW max-
för utifrån erfarenhetsdataschablonmässigtkan beräknas ommesaugnar

bedöms ha in-oljeförbrukning kalk. Flertaletton mesaugnar enper
20tillförd bränslemängd 10 MW.stallerad effekt -
utrustade med mätin-sodapannor och sulñtpannor idagFlertalet är

kväveoxider. Orsaken till dettaför registrering utsläppstrument av av
med effektkontinuerlig mätning högrekraven änär pannor en

oftast in-50 miljöskyddslagen. Mesaugnama saknar däremotMW i
för utsläppen kväveoxider.mätastrument att av

Åtgärder krkggenomföras till lägre kostnad 40kan änensom
utveckling, detreducerat kväveoxidutsläpp, finns eller under närär

kunskapslägetgäller sodapannor. För sulñtpannoma och ärmesaugnar
försulñtpannor dock förhållanden gällaFör tordesämre. somsamma

kväveoxider. Möjligheterna på-sodapannor vad gäller bildning attav
bildningenminimera luftöverskottet och därmed minskaverka och av

kväveoxider begränsat jämfört med sodapan-i dockär mer enpannan
na.

förbränningstekniskamöjligheterna påverkaFör är attmesaugnar
luftöverskott begränsade. Mesaugnenoch temperaturparametrar som

kalk. denna funktionkemisk reaktor med uppgift tillverka Förär atten
900 300°C. Insprutningkrävs förbränning vid hög ltemperatur, av-
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förkatalytisk reduktionammoniak ickeeller för selektiv är mesa-urea
oprövad teknik.ugnar en

mål slutatid varitsedan långmassaindustñn har detInom ett att
miljöbe-anläggningarnasminskaclean technology för attprocessen

utsläppengått minskaframgångsrikthar pålastning. Det sätt attett av
ochförlängd kokningsubstanssyreförbrukandeCOD kemisk genom

starkgaserförbränningluktsyrgasblekning och svavel och avgenomav
i mesaugnama.

tillåterförsmängd kväveslutningar ökar denGenom dessa som
övervägande delendentill Eftersomochsodapannan avmesaugnen.

återföringen utsläppeninnebärbildas bränslekvävekväveoxidema attav
tillfördadet80 90storleksordningenkväveoxider ökar. l procent avav -

kvävgas ochi formlämnar sodapannanfrån restenkvävet avprocessen
kväveoxider.formi av

erfarit, ambitionenutredningenfinns, enligt vadmassainduslrinInom
frånavloppsvattenminska miljöbelastningenfortsätta attattatt genom

kvävebelastningenåtgärder minskaråterförs. Genom sådanablekeriema
det10 20storleksordningensamtidigt irecipiententill procent avsom -

miljöbelast-totalakväveoxider. Denbildakvävet kommeråterförda att
minskas.härigenomningen kan

detskulleavgiftssystemetinordnas iochOm sodapannor mesaugnar
slutningutvecklingenpåverkakunna ogynnsamtettmot processerav

be-här hartill de förhållandensärskild hänsynintesätt tas somom
sedet följandeaspekt iåterkommer till dennaUtredningenskrivits.

9.3.avsnitt

stålindustiinoch9.2.2 Järn-

från jäm- stålindusuinskväveoxider och ärUtsläppen caprocesserav
från och sinter-tredjedel kommer koksverk300 år,3 ton varav enper

ljusbåg-värmningsugnar tredjedel frånfråntredjedelverk, samt enen
mgMJUtsläppen uttryckta ivärmebehandlingbetning, etc.sugnar,
bränslekälla,beroende35 och 500 mgMJvarierar mellan typ av

etc.
från jäm- stålin-kväveoxidutsläppen ochnedan redovisasTabell 25I

dustrin.
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Tabell 25 Kväveoxidutsläppen från jäm- stålindustrinoch

NOX-utsläppAntal NOx-utsläpp
Kategori e.d. mgMJ tonårpannor

Vännningsugnar 80 100 80 250 100l- -
Koksverk a 2 35 180 600-
Sinterverk b 1 500 500
Ljusbågsugnar 9 300-
Betning 20 30 400- -Övrigt exkl c 100 400pannor -
Totalt 3 300- -

Källa: Jemkontoret. SSAB Oxelösund, Borlänge, Luleå
två koksverken finns hos SSABa De i Luleå respektive Oxelösund.

sinterverket i Oxelösundb kommer läggas 1994 95.att ner -
Värmebehandling, gasskämingc etc.

Potentialen minska kväveoxidutsläppen bränslebyte övergångatt genom
från olja till gas Med dagens bränslepriser-skatter blir dockär stor.
åtgärderna mycket kostsamma. Ett exempel den oljeeldadeär värm-
ningsugnen ugn 302 på SSAB i Borlänge. konverteringEn till gasol
skulle enligt bedömning från företaget minska utsläppen med 200en ca

år till kostnad 68 krkg. Inkluderas också bränsle-ton per en av ca
prisskillnaden mellan olja och gasol uppskattas dock totalkostnaden bli

230 krkg.änmer
Såväl det gäller förbränningstekniska åtgärdernär det gällernärsom

rökgasrening erfarenheterna inom stålindustrin ringa.är Förhållandena
i respektive varierar och orsakerna till höga eller låga kväve-ugn

i mångaoxidutsläpp fall okända svåraoch finna. Sammaär låg-att
NOx-brännare kan i specifik relativt minskningstoraen ugn ge en av
utsläppen medan den i inte någon förändring över-en annan ugn ger
huvudtaget.

processtekniska skäl krävsAv relativt höga vilket i sigtemperaturer
kväveoxidbildningen.gynnar

SSAB:s koksverk i Luleå, därPå utsläppen idag 520är tonca per
förändratår, bedömer körsätt skulle kunna minskaettatt etc.man

till lOutsläppen med 20 några omfattandeprocent utan attupp mer-
krävs. råderinvesteringar Det dock osäkerhet tillvägagångssättet.om

gäller sinterverket OxelösundNär det i har inga åtgärder för be-att
utsläppen kväveoxider genomförts samtidigtgränsa utsläppenav som

höga 500 mgMJ.relativt Inga åtgärder kommer dockär vidtas föratt
utsläppenbegränsa grund den förestående nedläggningen.att av

stålindustnInom svensk finns ingen erfarenhet SCR eller SNCR.av
På mycketgrund varierande förhållanden temperatur, rökgasflödeav
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inteSCRbedömsugnarrelativt småkostnaderoch höga varaetc.
alternativ.något

Cementindustrin9.2.3

frånprincip endastihärrörcementindustrinKväveoxidutsläppen från
CementaföretagbaranärvarandeförSverige finnsI ettcementugnar.

fyraugnslinjer, äridagharFöretagettillverkar varavcement. sexsom
närvarande harFörDegerhamn.två iochi SkövdeSlite,idrift:i enen

Därkväveoxidutsläppen.reglerarvillkorSkövdeianläggningen som
kväveoxider2501tillutsläppenmaximerar tonbeslut perfinns ett som

inom kortSlite kommerianläggningenkvävedioxid. Förräknatår, som
inledas.koncessionsförhandlingar att

fyradefrånkväveoxidutsläppen cementugnarredovisas26TabellI
närvarande.drift föriärsom

vid CememasNOX-situationenrörandeSammanställning ugnar26Tabell

NOx-utsläppNOx-utsläpp
tonårMJAnläggning mgugn

1336303Degerhamn, ugn
2885654Degemamn, ugn
000l6856Skövde, ugn
10036058Slite, ugn

5214Summa

CementaKälla:

högaskälprocesstekniskakrävs temperaturer,cementproduktionenI av
kväveoxidbildning.vilket gynnar

andracementindustrin ellerinomstuderatsåtgärder, harDe avsom
fler-brännare,bytebränsle,byteintresse,skäl är avavvara avanses

SCR.ochammoniakSNCR medstegsförbränning,
Genomkväveoxidutsläpp.relativt höga attbränsle. KolByte gerav
utsläppenminskamöjligtdetkol tordedelvis atthelt eller ersätta vara

och oljakolmellanprisskillnadendockIdag10 30 ärmed procent.-
för kväve-bränsleprisskillnadenenbartvarför kostnadenbetydande,

alternativintressantare180 krkg. Ettbli 60skulleoxidreduktion ur-
energi-ellerplastutnyttjandetsynvinkel,ekonomisk är sompapperav

källa.
harlåg-NOX-brännares.k.olikaflertalugnsbrännare. EttByte av

låg-inledningsvis kallatsFrånutomlands.ochmarknadsförts attprovats
lågenergibrännare,oftarealltbrännaredessabenämnsNOX-brännare nu

vissaVidenergiförbrukning.lägre42de kaneftersom procentge -
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har reduktionsgrad för kväveoxiderugnar påen till 30upp procent
konstaterats. Kostnaden, i den mån kan fås fungera, liggerattprocessen
mellan l och 6 krkg.

Flerstegsfärbränning bedöms kunna reducera kväveoxidutsläppen
med 20 50 Kostnaderna bedömsprocent. mellan l och 5 krkg.vara-

SNCR med ammoniak. Denna teknik tämligenär generell och har
i pilot- och fullskalaprovats sedan några år. SNCR någotär som

branschen på och vill Dettror deärtesta. intressanta åt-mesten av
gärderna möjligheten till flerstegsförbränning inte finns. Reduktions-om
graden bedöms bli 30 50 och kostnaderna bedömsprocent ligga i-
intervallet 4 ll krkg.-

Enligt vad utredningen erfarit dengörs bedömningen det föratt
tillämpning SCR, selektiv katalytisk reduktion krävs viss teknikutveck-av
ling innan denna metod kan appliceras inom cementindustrin. Kostnaden
uppskattas för närvarande till 30 45 krkg.-

9.2.4 Storskalig glasindustri

SverigeI finns för glasindusuier,närvarande två Pilkingtonstora i
Halmstad tillverkar planglas Limmareds Glasbruksom ägssamt av
PLM tillverkar förpackningar glas flaskor, burkarsom etc..av

I tillverkningsprocessen råvarornavärms sand, soda, krossglas osv.
till cirka 1 500 °C, smälter ochupp kemiskt. Upp-samman reagerar

värmningen sker huvudsakligen med gasol eller olja till viss delsamt
elektricitetäven elektroder i glassmältan. För tillverkningenatt över-

huvudtaget skall kunna fungera krävs cirkaatt ärtemperaturen
500l °C. Denna medför bildningtemperatur termisk NOx.av
Utsläppen kväveoxider år 1992 från Pilkington 640av Pro-ton.var

duktionen dock lägre normalt.än Utsläppen vid fulltvar kapacitet-ett
sutnyttjande betydligtär högre omkring 000l tonår. Det specifika
utsläppet cirkaär 450 mgMJbmnsIe Vid fullt kapacitetsutnytt-och el.
jande deär specifika utsläppen någotännu högre. Utsläppen kommer
från med skorsten.en ugn en

Utsläppen kväveoxider från Limmared 600ärav år. Ener-tonca per
giförbrukningen olja 160 GWh,är vilket innebär de specifikaca att
utsläppen ligger omkring l 000 mgMJ.

Förbränningstekniska åtgärder syftar till på elleratt ett sättannat
sänka i flarnrnan. Görstemperaturen detta i glastillverkning bildas det
inget glas. Viss reduktion utsläppen har erhållits med sänkningav en

luftöverskottet. Någon ytterligare sänkningav inte möjligtros attvara
uppnå.

H Dessutom finns Scandinavian Glasñber med utsläpp på ungefär 300 ton
år dock planerar lägga ned under 1994.per som att
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Pilkington SCR den främsta möjligheten i framtidenattser som
reducera utsläppen och hoppas tekniken vidareutvecklad och finnsäratt
tillgänglig vid år 1998 att ta nernästa 3 4 må-ugnsstopp tarugnen -
nader.

Limmareds glasbruk har krav på före årsskiftet redovisa hurett att
skall komma till utsläpp under 200 år. Därför under-tonman ner per

söks för närvarande kombination SCR- och SNCR-tekniken av som
förväntas reducera utsläppen med minst 90 Kostnaden kanprocent. upp-
skattas till 20 25 lcrkg reducerad kväveoxid- .

9.2.5 Raffinaderier

SverigeI finns idag fem rafñnaderier: Scanraff Lysekil, OK Göte-
borg, Shell Göteborg, Nynäs Petroleum Nynäshamn och Nynäs
Supply Refining Göteborg. De förstnämnda bränsleraffmade-ärtre
rier medan Nynäs båda anläggningar endast framställer tyngre pro-
dukter. Kväveoxidutsläppen härrör från uppvärmningen rad olikaav en

t.ex. råoljeugnar, bensinsplitter, reformer, katalytiskprocessugnar
kracker. Till övervägande delen relativt mellan 10är ochstora,ugnarna
100 MW.
Utsläppen kväveoxider från raffinaderier, exkl ångpannor, redovisasav
i Tabell 27.

27Tabell Utsläpp kväveoxider från raffmaderier, ångpannorexklav

Antal NOX-utsläpp NOx-utsläppugnar
Företag mgMJ tonår

Scanraff 16 l5 165 l 400-
Shell 21 30 100 400-
OK 8 25 90 400-
Nynäs båda anl. 10 100

Totalt 55 2 300

Källa: Respektive företag SNVsamt

Antal brännare varierar kraftigt och kan ända tillper ugn ettvara upp
åttiotal. Normalt ligger utsläppen omkring 60-100 mgMJ och med låg-
NOx-brännare omkring hälften dvs 30-50 mgMJ. Ett undantag denär
katalytiska krackem hos Scanraff där utsläppen 165 mgMJ.är ca

Scanraff planerar omfattande åtgärder för reducera NOx-utsläppen.att
I koncessionsbeslut finns villkor utsläppen frånett nytt och medatt
1995 fårinte överstiga 1 000 år de från och med årton samt attper
1999 skall begränsas till 800 år 1992 utsläppen 6001ton ton,per var
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28med sammanlagt brän-pannor. Tvåfråninklusive utsläpp ugnar,
10kostnadlåg-NOx-brännare till1991 medförsågs under avennare,

kommerYtterligare55 krkg minskat utsläpp.ellerMkr atttre ugnar
kommers.k.vidmed låg-NOX-brännareförses nästa storstopp som

1994.
kväveoxider400krackem, släpperkatalytiskaDen ut ton percasom

reduktionselektiv katalytjskmedmgMJ, kommer förseseller 165år att
kost-reduktionsgrad beräknas90-procentig1994. MedunderSCR en

krkg.20storleksordningennaden bli i
Ånginjicering 1994. Medunderinstalleras på fyrakommer att ugnar

omkring 50medreduceraskunnaånginjicering förväntas utsläppen
tillhandahållasångan kaneftersomrelativt lågaKostnaderna ärprocent.

denna åtgärddockLåg-NOx-brännare kommer ersättakostnadsfritt. att
1997-98.på sikt

ålagtsKoncessionsnärnndenbeslut frånfattati nyligenShell har ett
1992350tillutsläppen1995 begränsaoch medfrån ut-ton varatt

hittillsåtgärderpannor. Defråninklusive utsläpp540släppen ton, som
pålåg-NOx-brännareinstallationtillhänför siggenomförts samman-av
till kost-50omkringmedreducerasUtsläppen9 procentlagt enugnar.

lcrkg.2 3oftanad ärsom -
och350 fråntillutsläppenminskaålagtsShell tonliksomOK har att

fråninklusive utsläpp5131992Utsläppen1995.med ton pannor.var
felaktigaEventuelltdock.råderbeträffande utsläppenosäkerhetViss

30tillverkligheteniutsläppen ärinnebärakanmätningar att upp
tidigarehögre än trott.procent man

Övrig kemiindustn9.2.6

Övriga från tillverkningfrämstkemiindustrin kommerifrånutsläpp av
NitrogenKöping,och DynoSupra i LandskronaHydrosalpetersyra

Statoil Petro-ochtillverkningLjungaverk fråni etensamt propenav
kemiindustn redovisas iövrigkväveoxider frånkemi. Utsläppen av

28.Tabell
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från övrig kemiindustriKväveoxidutsläpp28Tabell

NOx-utsläppNOX-utsläppAntalFöretag
tonårmgMJkällor

2602LjungaverkNitrogen.Dyno
3752Supra, LandskronaHydro
792Supra. KöpingHydro

4608 30 60Petrokemi, StenungsundStatoil -
426Övrigt

600lTotalt

företag. SNVRespektiveKälla:

Övriga fråningår utsläpp Rönnskärsver-uppgifter från SNV. l dettaenligtutsläppa
2ton, Nitro NobelOxo 24179 ton, Nesteton, Nobel Chemicals221ken

exkluderats.410 har dockBlack tonfrån Nordisk Carbonton. Utsläppen
avgiftssystemet.befintligaingå i detför tillfälletåtminstoneeftersom de antas

kväveoxider kom-Utsläppensalpetersyra.tillverkarNitrogenDyno av
i fleraammoniak ochdåkemiska reaktionerfrån steg reagerarsyremer

i hög gradUtformningenochtill salpetersyra styrvatten. av processen
äldreproduktion,två linjer förharFöretagetutsläppenhur stora en

234 tonår och0002NOx-utsläppfrån 1957 med enppmca
26 tonår.400på 300med utsläpp ppmnyare -

äldreutsläppen från denminskaenda möjlighetenDen att processen
hög.för SCR dockSCR. Kostnadenkatalytisk reduktion ärselektivär

200100 Mkr bedömsnyinvestering påeventuellochNedläggning en -
medutsläppenskulle kunna reduceraanläggningtrolig. En nyvara mer

65 130 krkg.kostnad90 tillprocent avenca -
Tillverk-salpetersyra.Nitrogentillverkar liksom DynoHydro Supra
medi Köping,i Landskrona ochtvå fabriker,sker iningen var-enen

efterminskat markantKväveoxidhaltema hartillverkningslinjer.tvådera
SCR. Potentialeninstallationprocesslinjeriinvesteringar samt avnya

relativt liten.utsläppsreduktion bedömsytterligareför som
tennisk sönder-tillverkar ochStatoil Petrokemi eten propen genom

i sjuTillverkningen skereller nafta.krackningdelning av propan
med låg-NOx-utrustadesstorlek. En ochärugn nyugnar av samma

byttshar befintliga brännarePåbrännare från ut motstart. annanen ugn
kom-Nya villkorkostnad 10 krkg.till 15låg-NOx-brännare av caen -

också påinstalleraslåg-NOx-brännareoch kommerinom kort attmer
20 lcrkg.Kostnaden bedöms bli 15övriga fem ugnar. -
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9.2.7 Gruvindustri

Utsläppen kväveoxider från gruvindustrin totalt 2 580 ochär tonav
kommer till allra delen 2 240 ton frånstörsta LKAB:s pelletsverk.tre
Från främst dieselavgaser från truckar, kommer 340 ton.gruvor, ca

Kväveoxidutsläpp från gruvindustrins pelletsverk redovisas nedan i
Tabell 29.

Tabell 29 Kväveoxidutsläpp från gruvindustrins pelletsverk

NOx-utsläpp NOX-utsläpp NOx-utsläpp
’Anläggning mgMJ bränsle mgMJ tonårtot

Kiruna 447 170 590
Svappavaara 475 180 450
Malmberget 1840 700 l 200

Totalt 285 2 240

LKABKälla:
Kiruna Svappavaaraa I och används kolpulver baslast, i Malmberget användssom

olja.
b Utsläppen beräknade MJ tillfört bränsle.per

38c Bränslet endastutgör energin tillförs. Resterande 62procent procentav som
energitillskott från dåutgörs malmen magnetit oxideras till hematit. Utsläppenav

beräknade MJ totalt tillfört.per

I Kiruna och Svappavaara är Bådatyp.processerna av samma an-
läggningarna har via koncessionsbeslut blivit anmodade vidtagaatt
skäliga åtgärder för begränsa kväveoxidutsläppen.att

installationEn eventuell selektiv katalytisk reduktion SCR iav
Svappavaara har beräknats kosta 100 milj.kr. eller 130 kr kg min-per
skat kväveoxidutsläpp. I Malmberget där är typprocessen av en annan
skulle kostnaderna för SCR bli högre i Svappavaara.ännu än

överväganden9.3 och förslag

Som redovisades i avsnitt 9.1 det antal faktorer kanär förtalaett som
eller olika industriella förbränningsprocesser inordnas iemot att av-
giftssystemet.

Ett förhållande skiljer industriella förbränningsprocesser frånsom
energiproduktionsanläggningar begreppet nyttiggjordär energi inteatt
alltid kan definieras på entydigt Det gäller del densätt. närett en av
tillförda energin binds i den produkt framställs eller dennärsom
tillförda energin nyttiggjord i denär bemärkelsen den avseddaatt

inte skulle komma till stånd med lägre energiinsats,processen en men
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nyttiggöras påkyls bortenergin i form däreftervärme,när utan attav
vis.annat

återbetalningförgrundenergiEftersom nyttiggjord utgör av
kan inte indu-avgiftssystemetdem ingår iinflutna avgiftsmedel till som

avgiftssystemet.inordnas ividarestriella förbränningsprocesser utan
ingår iföretagför allalösa detta problemEtt sätt attatt somvore

till tillförd energiförhållandeiåterbetala avgiftsmedelavgiftssystemet
sådanskäl talaremellertidnyttiggjord. Det finnsistället för motsom en

premieratillkommit förbl.a.ordningen harlösning. Den nuvarande att
energiutnyttjande.effektivtett

nyttiggjord energibegreppetalternativ till helt lämnaSom attett
för deenbartlösningbättreutredningen det att manvara enanser

definie-energi inte kannyttiggjordvilka begreppetindustriprocesser för
iinför möjligheteni sammanhangetrelevantpå är attsättett somras

återbetalningen. Denförgrundtillförd energianvändastället som
beräknadfaktorminskas med ärenergin måste docktillförda somen

återfårbekostnad dempåföretag intedessapå så vis att av somgynnas
såberäknas denbörnyttiggjord energi. Faktomtilli relationmedel att

nyttiggjord och tillfördmellanförhållandetgenomsnittligadetmotsvarar
nyttiggjordtilli relationåterfår medelde anläggningarenergi hos som

energi.
meningenligt utredningensinföra möjlighet blir detGenom dennaatt

åter-Deindustriprocesser.möjligt i avgiftssystemet inordna ävenatt
mellan demfördelasdärigenombetalade medlen kommer att som

fördelningenövrigafaktor och påtillämpar denna sätt som omsamma
anläggningar.energi för samtligaenligt tillfördskedde

ocksåsammanhanget kan det nämnadet här värtI attatt manvara
bräns-från mätningindustripannor utgårvissanärvarande förför av--

energintillfördaberäkning dendärpå följandeleförbrukning samt av
energi.nyttiggjordaanläggningensbestärnningenvid av

för utredningensföremål över-anläggningar härde ärFlera somav
förinstallerat instrumentde redansådan storlekväganden är attav

mindre varför detdockanläggningarkväveoxider. Vissamätning ärav
anläggningarenergiproducerandeförmed vad föreslagitsi likhet som

skall omfattasanläggningförinförabefogat nedre närgränsär att enen
i härdet detdärkväveoxidavgiften. industriprocesserFör de sam-av

denenergi börnyttiggjord gränsentalamanhanget relevantär att om
dvs.anläggningarna,energiproducerandeför dedenvara samma som

där detde industriprocesserenergi. Förräknat nyttiggjord25 GWh som
utredningenföreslårnyttiggjordamöjligtinte bestämma den attär att

energi.30 GWh tillfördtillsättsgränsen
kontinuerligtförförutsättningarnaerfaritEnligt vad utredningen är att

industriellaenergi tilltillfördNOX-emissioner ochmäta processer
NOx-av-ingår iidagför degenerellt lika godasett pannor somsom

giftssystemet.
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förbränningDen sker i och pappersindustrins sodapan-som massa-
sulfitpannor och för andel, eller 9 600stornor, mesaugnar svarar en ca

industrins utsläpp kväveoxider. Det finns, eller kan förutseston, av av
komma utvecklas, metoder för till försvarbar kostnad minskaatt att en
utsläppen. Skälen inordna dessa i avgiftssystemets tillämp-att processer
ningsområde därför starka.är

Utsläppsnivån skiljer sig i utgångsläget väsentligt mellan å ena
sidan soda- och sulfrtpannomas förhållandevis låga utsläpp tillfördper
energienhet och å andra sidan relativt höga utsläpp. Vidmesaugnamas

sammanvägning de olika anläggningarnas utsläppsnivåer kan denen av
bedömningen branschensgöras konkurrensförmåga allmänt inteatt sett
skulle försämras blir avgiftspliktiga.attav processerna

Utredningen förordar denna bakgrund och pappersin-mot att massa-
dustrins sodapannor, sulfitpannor och blir avgiftspliktiga.mesaugnar

Utredningen har i det föregående se avsnitt 9.2.1 redovisat den
intressekonflikt mellan olika miljömål kan uppstå avgifts-som om en
beläggning utsläppen kväveoxider från sodapannor ochav av mesaugnar
sker hänsyn till utvecklingen sluta massaindustrinsutan att tas mot att

Utredningen har inte haft möjlighet i detalj klarlägga hurattprocesser.
allvarlig denna konflikt och hur de olika styrmedlenär kan behöva

för undvika kväveavgift motverkar i övrigtatt attanpassas en en an-
gelägen utveckling. Innan slutlig ställning till utredningens förslagtas

denna punkt det fråganangeläget klargörs.är att
Utredningen föreslår därför regeringen låter genomföra kom-att en

pletterande analys härav. En sådan bör kunna genomföras under kort
tid så beslutsunderlaget blir fullständigt innan slutlig ställningatt mera

till avgiftsbeläggning kväveoxidutsläpp från sodapannor ochtas av
Eftersom det inte finns erfarenhet energi imätamesaugnar. attav

bör den fråganäven behandlas i sammanhanget.mesaugnar
Järn- och stdlindustrin släpper 3 300 kväveoxider år.ut tonca per

Omkring hälften branschens utsläpp kommer från dess värmnings-av
och koksverk. De bedömningar för närvarande kan görasugnar som

tyder på det finns möjligheter inom rimliga kostnader vidta vissaatt att
utsläppsminskande åtgärder, kunskaperna och erfarenheternaäven om
härvidlag ofullständigaär eller ringa. De relativa utsläppsnivåema är
i utgångsläget inte sådana det kan bedömas till väsentligtatt vara men
för branschens konkurrenskraft värmningsugnama och koksverkenatt

avgiftspliktiga.görs

2 Enskilda värmningsugnar kan dock förväntas bli relativt nettobeta-stora
lare.
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stålindustrin hänför-inteÖvriga ärochjäm-frånkväveoxidutsläpp
förföremål över-här ärdet slagförbränningsprocessertillliga somav

väganden.
medförenda företag cementugnarbestårCementindustrin ett varsav
tillsam-utsläppenspecifikaDekväveoxider.betydande utsläpp av

högamycketdenföljdtillhögafrån glasugnar,med dem avmans
ellerfinns,detTrotskräver. attframställningsprocessentemperatur

tillförteknikfinnas, attförutsesframtid kanöverblickbarinom en
utsläppenminskningarväsentligaåstadkommakostnaderlåga avrelativt

innebärnivåkvarstå på attutsläppenspecifikade somattkommer en
med-skulledetavgiftssystemeti attinordnas utaninte kanbranschen

utsträck-iökakostnadernaskulleDärmednettoavgifter. enföra höga
konkurrensförrnågan.hotargradhögalltförining som

viaändamålsenligtbakgrunden attdenframstår mestDet mot som
möjlig-anspråkikoncessionsprövningi tafastställsvillkorde som

vidkväveoxidutsläppen cement-sänkakostnadertill rimligaheterna att
tillverkning.

cementindustrinsbakgrundendenfinnerUtredningen att ugnarmot
avgiftssystemet.utanförbör lämnasalltjämt

närvarandeSverige föriglasframställningen,storskaligaDen som
den högaföljdtill processtempera-också,företag, hartvåbedrivs avav

tilldeuppgårkväveoxidutsläppTotaltspecifikahögaextremtturen,
svårtmycketdetframstår attsiktPå kortår.2001 somöver ton per

på siktkanMöjligheternautsläppen.sänkautsträckningnämnvärdi
genomförasi så fallmåsteåtgärderSådanarökgasema.reningiligga av

planerademedsamband ugnsstopp.i
anläggningarför dessakväveoxidutsläppenminskaMöjligheterna att

koncessionsförfarandet.enligtmening, prövasutredningensenligtmåste,
i avgiftssystemet.inordnasintedärförföreslåsGlasugnama

pånärvarandeförlandet liggerfinns irafiinaderier enfemDe som
specifikakväveoxider. De300omkring 2utsläppsnivå tonårlig av

normaltuppgårintervallbrettganskainomvarierarutsläppen ett men
energiproduktionsanläggningarmed dejämförelsevärdenmåttliga itill

successivt för-bl.a.Genomavgiftssystemet.närvarande ingår iförsom
utsläpprafñnaderiemasminskningkoncessionsvillkor kannyade aven

detbedömning finnsutredningensEnligtframöver.under årenpåräknas
avgiftssystemetideminordningmedräknaändå skäl attatt aven

Tillutsläppen.minskningytterligaremedförakommer gruppenatt aven
mening,utredningensenligtsammanhang,dettaraffinaderier kan i

ochtillverkarStenungsund,Petrokemi i etenStatoil genompropensom
räknas.sönderdelning,termisk

släppervisserligen när-industri, utkemiskgällerdet övrigNär som
skallde inteutredningenår, förordarkväveoxider att1200 ton permare

13 1995 harundernedläggaskommersinterverkindustrins enda attDå
industriprocess.dennaövervägandengjort någrainteutredningen map.
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inordnas i avgiftssystemet. Motiven för detta deär aktuellaatt pro-
antingen inte sådana förbränningsprocesserärcessema här före-ärsom

mål för övervägande eller det saknas underlag för bedömning.att en
När det slutligen gäller gruvindustrin kommer den dominerande delen
kväveoxidutsläppen, eller 2 200 från pelletsverkav ägdaton, treca av

företag. Försök pågår för finna metoder minskasamma utsläppenatt att
så långt möjligtär till rimliga kostnader. Avgasrening har i fallsom ett
övervägts, befunnits förenad med alltför höga kostnader.men vara

Utredningen finner inte det finns underlag för föreslåatt inord-att ett
nande pelletsverken i avgiftssystemet.av

Som framgår redovisningen i det föregående finns det, för deav
industriella utredningen föreslår skall inordnas iprocesser som av-
giftssystemet, i allmänhet tillfredsställande kunskaper vilka åtgärderom

kan vidtas för minska kväveoxidutsläppen ochatt kostnadernasom om
för åtgärderna. När det gäller och koksverk är emellertidmesaugnar
kunskapsläget Attsämre. utredningen det förordar de skall ingåtrots att
i avgiftssystemet skall i perspektivet dessaattses processer samman-

släpper 2 400 kväveoxidertaget årut och detton angelägetärca attper
skapa starka incitamentatt teknik för minskaatt utsläppen.utprova att

Skulle det, sedan förhållandena klarlagts bättre, visa sig det saknasatt
tekniska möjligheter minska utsläppen från dessaatt återstårprocesser -

utredningens förslag dispensmöjligheter genomförs för demom om -
möjligheten söka dispens från avgiftssystemetatt se avsnitt 10.2.

Sammanfattningsvis föreslår utredningen avgiftssystemets tillämp-att
ningsområde vidgas till omfattaatt

och pappersindustrins sodapannor, sulñtpannor ochmassa-- mesa-
ugnar,
jäm- och stålindustrins vännningsugnar och koksverk samt-
raffinaderiema inklusive Statoil Petrokemis tillverkning ochetenav-

i Stenungsund,propen
för anläggningar med nyttiggjord energi minst 25 GWh eller, fören om
de industriprocesser där det i det här sammanhanget inte relevantär att
tala nyttiggjord energi, tillförd energi minst 30 GWh.om om

Sammantaget dessa förbränningsprocesser för årliga kväveoxi-svarar
dutsläpp omkring 14 000 Innan sodapannor ochton.av mesaugnar -

för 8 400 utsläppen inordnas isom ton avgiftssystemetsvarar ca av -
förutsätts det kompletterandeatt analys klargörs hur det kan skegenom

utvecklingen slutningutan att massaindustrinsmot på-av processer
verkas negativt.

Innan de föreslagna förändringarna införs behöver vissa tillämpnings-
frågor klarläggas Ditnärmare. hör bl.a. fastställa förm.m. vilkaatt

återbetalningen måste grundas tillfördprocesser energisom genom
utnyttjande den föreslagna omräkningsfaktom liksom klargöraav att om
särskilda insatser behövs för undvika utvecklingenatt slutnaatt mot

påverkas negativt.processer
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vikt företagenkonstaterar vidare detUtredningen är stor attatt av
införs. Efter detmed förberedelsetid innanfår tillräckligt attsystemet

tillräckligmåste det finnashar fattatsbeslutet breddningformella om
på detMed tankesig förföretagen förberedatid för t.ex.systemet.att

anpassningar,tillhandahållas och demåsteantal instrument t.o.m.som
förberedelse-nödvändiga det lämnasombyggnader, kan bli bör ensom

inträde i avgiftssystemet.från beslut tillhalvt till två årtid på och ettett

5 l3-l394





Vissa10 frågor rörande tillämpning
lagen 1990:613m.m. av om

miljöavgift på utsläpp kväve-av

oxider vid energiproduktion

vissaUtredningen har behandlat frågor har med tillärnp-göraattsom
ningen 1990:613lagen miljöavgift på utsläpp kväveoxideromav av
vid energiproduktion direkt ha samband med de föreslagnaattutan

tillämpningsområdeutvidgningarna lagens har behandlats iav som
tidigare avsnitt. De överväganden och förslag det resulterat i redovisas
i detta avsnitt.

10.1 Tillämpning schablonregeln för bestäm-av

ning kväveoxidutsläppav m.m.

Regeringen har till utredningen överlämnat två skrivelser från SNV i
vilka verket hemställer ändringari lagen 1990:613 rniljöav giftom om
på kväveoxider vidutsläpp energiproduktion.av

I den daterad den 26 november 1991, hemställer verket ävenattena,
stationära förbränningsmotorer skall lagen. SNVomfattas konstaterarav

utsläppen från dessa kan betydande de inte försesatt motorer vara om
med effektiv reningsutrustning.

I den andra skrivelsen, daterad juliden 2 1992, konstaterar verket
det i 5§ i lagen den inte kontinuerligt sinaatt att mäteranges som

utsläpp kväveoxider skall betala avgift enligt schablon. Vid utsläppav
från gasturbin schablonen 600 milligramär kvävedioxid megajouleper
tillfört bränsle och i övriga fall 250. SNV dessa schabloner förattanser
flertalet för högt jämfört med faktiskaär de utsläppen,sattapannor som
i genomsnitt uppgå till 97 milligram kvävedioxid megajouleanges per
tillfört bränsle för berörda anläggningar. Därför hemställer SNV att
schablonreglema bör kompletteras så avgiften kan utgå frånävenatt

uppskattning utsläppen multiplicerad med 1,5.en av
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Över de båda skrivelserna har Koncessionsnämnden, Kraftsam,
ÖstergötlandsGöteborgsLänsstyrelsen i Bohus län,och Länsstyrelsen i

län, Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK, Svenska Industri-
föreningen Sinf, Svenska kommunförbundet SK och Värmeverks-
föreningen VF, sig.yttrat

Alla instanser stödjeri huvudsak SNV:s förslag. Koncessionsnämn-
den konstaterar SNV:s förslag bör förtydligas så det i lagtextenatt att
bl.a. framgår anpassad schablon endast får tillämpas i de fallatt atten
mätning brukarnormalt ske. NUTEK det nuvarandeatt systemetanser

oönskade samhällsekonomiska konsekvenser bl.a. subventionger av
utsläpp. i GöteborgsLänsstyrelsen och Bohus län förgränsenattanser

avgift skall för stationära och potentiellt stationära för-när tas ut
bränningsmotorer bör skärpas så det räcker med tillförd effektatt en

minst nyttiggjord1 MW och energiproduktion underuppmätt,om en
redovisningsperioden minst 5 GWh. Motivet för skärpning ärav en
enligt länsstyrelsen dieselmotorer rening kan upphov tillatt utanen ge
i runda tal 10 gånger högre haltutsläpp vad i genomsnitt före-än som
ligger för övriga utsläppskällor berörs kväveoxidavgiften.som av

för multi-Värmeverksföreningen VF ansåg det mycketatt attvar
uppskattningen 1,5. Om någon uppräkningplicera utsläppen medav

lämpligare.huvud skulle komma i fråga ansågs 1,2över taget vara
Utredningen delar uppfattningen stationära förbrännings-ävenatt

kväveoxidavgift på villkor andraskall betalamotorer samma som
Bestämmelser härom bör in i lag-energiproducerande anläggningar. tas

texten.
utsläppsavgiftdet gäller schablonregler för bestämningNär närav

inte finns tillgängliga finner utredningen de nuvarandemätresultat att
upprätthålla till-enkla och stimulerar företagen högreglerna är att en
delar, detta, SNV:sgänglighet på sina mätinstmment. Utredningen trots

förbedömning det finns anledning modifiera reglerna huratt att av-
mätning inte sker. rimligt stabilagiften fastställs för perioder Förnär

förutsätter i erforderligoch kända vilket bl.a. detatt ut-processer -
förefallersträckning finns tillgång till mätresultat det väl avvägt att-

avgiften till halv gånger den avgiftfastställa och motsvararsomen en
normalvärdet. Normalvärdet bestämmas med utgångspunkt frånbör

månader. i dettatidigare mätningar under minst Lagtexten bör syftesex
mätbortfall får ochändras så utsläppen vid beräknas halvatt som en en

kvävedioxid,gånger det antal kväveoxider, räknat somgram per mega-
tillfört bränsle i genomsnittjoule under deuppmätts senastesom sex

för vilka finns tillgängliga.månader mätvärden
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10.2 Dispens från skyldigheten betalaatt ut-

släppsavgift

Lagen 1990:613 miljöavgift på utsläpp kväveoxider vidom av ener-
giproduktion för ingen möjlighet till undantag frånnärvarande skyl-ger
digheten betala avgift avgiften.eller till nedsättning lagenIatt av
1984: 151 punktskatter och prisregleringsavgifter 9 kap. 4 § finnsom

vid synnerligadock skäl möjlighet nedsättningmedge eller be-att
fiielse från skatt.

Utredningen skall enligt sina direktiv dispensmöjlighetema.överse
Vid utnyttjandet ekonomiska styrmedel ligger det i sakens naturav
de företag styrmedlet inte påverkas på identiskt sätt.att ettsom avser
vissaFör företag skapas starkare ekonomiska incitament för andra.än
kan också finnasDet skillnader i olika företags möjligheterstora att

inom viss tidsram sin verksamhet till de förändrade ekono-en anpassa
miska betingelser styrmedlet innebär. betyderDet resultatetattsom av

ekonomiskt styrmedel in aldrig med exakthet kan fastställassättsatt ett
i förväg, inte tidheller den det för företagen fullt sintar att ut anpassa
verksamhet till styrmedlet. detta ligger ocksåI inte kan ställaatt man
krav på styrmedlet i begränsat tidsperspektiv framståratt ett som
fullständigt rättvist och neutralt företagen emellan.

perspektivet enligtI det bör utredningens bedömning restrik-man se
tivt på möjligheterna dispens från avgiften på kväveoxidutsläpp.att ge

Enligt utredningens mening finnaskan det två olika skäl övervägaatt
dispensmöjligheter. Det avgiften kommer bliär attena om annars
tillämpad i situationer det framstår uppenbart den avseddanär attsom
styreffekten inte kan uppnås. andraDet avgiftsplikten såär väsent-om
ligt skulle komma påverka företags verksamhetsbetingelseratt ett
jämfört med dess konkurrenter det framstår orimligt från allmänatt som
näringspolitisk synpunkt.

Till syftet med utsläppsavgiften kväveoxider hör stimuleraatt ut-
veckling teknologi såväl för minska utsläppen för mätaatt attav som
utsläppen. innebärDet del åtgärder krävs fördeatt atten av som an-

energiproduktion eller industiiprocesser inte finns omedelbart till-passa
gängliga kanske först några års sikt. Att den teknologiutan som
förutsätts för det skall gå utsläpp ellersänka mätkostnader inteatt att
finns omedelbart kommersiellt tillgänglig således inget skäl tillutgör
dispens från avgiften. Om det däremot kan påvisas det till följdatt av
fundamentala fysikaliska eller kemikaliska förhållanden omöjligtär att
påverka kväveoxidutsläppen under viss nivå kommer uppenbarligenen
avgiften sakna styrverkan i längre tidsperspektiv. Underävenatt ett
sådana omständigheter utredningen det bör finnas möjlighetattanser en

lämna dispens eller nedsätta avgiften så den inte utgår för denatt att
del utsläppen inte kan påverkas.av som

Eftersom avgiftssystemet så uppbyggt avgiftsmedlen, såär näratt
på mindre belopp åtgår för administration,ett systemetssom som
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företagskollektiv betalat in avgifternaharåterbetalas till somsamma
belastningingen ekonomiski sig, generelltavgiftssystemetutgör sett,

kan det, särskilt ienskilda företagenavgiftspliktiga. För deför de ett
enligt utred-får därför,perspektiv, sig annorlunda. Dettidsbegränsat te

avgiftspliktiga före-deligga i sakensningens mening, attnaturanses
storleksordning, liksom detnettoavgifterfår tåla kännbar atttagen av

konkurrensarbetar ibelastning särskilt för företagsini utgörtur somen
pålaga. Någon generellmotsvarandesaknarmed utländska företag som

förekom-bör därför intesituationendispensmöjlighet för företag i den
uppstårundantagsfalldet iemellertid föreställa sigkanMan attma.

konkurrens, medbedrivs i utländskverksamhetsituationer när en som
avgifterpåföras så höga iskulletillämpning gällande lag,strikt aven

äventyradedet påtagligtproduktkostnaden i övrigtförhållande till att
därförSverige. Utredningenbedrivande iverksamhetens fortsatta anser

dispens eller nedsättamöjlighet lämnafinns skäldet öppna attattatt en
sådanaskulleavgiften för företag verksamhet äventyras avannarsvars

redovisats.skäl här harsom
utredningenanförts föreslårhär harMed hänvisning till det attsom

prisregleringsavgifter tillämpas1984:151 punktskatter ochlagen om
i de situationeravgiften medgesdispens eller nedsättningså att somav

har beskrivits.här

Avfallsförbränning10.3

nyttiggjord energipåavgiftsmedlen baserasåterbetalningenAtt av
effektivoch därmedverkningsgradanläggningar med hög engynnar
huvud-anläggningar,energiproducerandeenergiproduktion. För vars

sådaniblandavfall, situationensakliga syfte bränna kanär attatt vara
avsättning för den energinågon eller begränsaddet inte finns som

skall medförasådana situationerproduceras. avgiften inte iFör att
föreslårnettoavgifter driften sådana anläggningarorimligt höga för av
nyttig-återbetalningen bör baseras påutredningen kunnaatt summan av

hänförasgjord energi den del bortkylda energin kanoch denav som
till avsättningen tidvis begränsad.äratt

10.4 Avgiftssystemets administration

avgiftspliktiga anläggningarnärvarande lämnar de företag harFör som
januari. Sedansina deklarationer till Naturvårdsverket den 25in senast

SNV fram till 30 sig till regeringen lämnahar tiden den april att
Regeringen beslutarförslag hur avgiftsmedlen skall återföras. omom

administrativa kostnaderåterföringen och SNV:s ersättning för m.m.
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Senast den 1 oktober skall företagde enligt regeringens beslutsom
nettobetalareär sina inbetalningar.göra SNV betalar därefter densenast

1 december medlen till de nettomottagande företagen.ut
Enbart nettobelopp betalas således inut tillfrån SNV. Detta innebär

bruttoavgifter 600 milj.kr. år 1992 överförs endast 100att av om ca ca
Ävenmilj.kr. den ränta uppstår under månaderde medlen han-närsom
SNV återbetalas.teras av

Utredningen har i huvudsak två invändningar den nuvarandemot
ordningen.

För det första den tid förflyterär mellan deklaration och slutre-som
dovisning in- och utbetalningar enligt utredningens mening onödigtsamt
lång.

För det andra framstår det mindre ändamålsenligt beslutattsom om
in- och utbetalningar, löpande förvaltningskaraktär,är fattassom av av
regeringen. Enligt utredningens mening bör det ankomma på SNV att
fatta dessa beslut. Verkets kostnader för avgiftssystemets administration
bör tidigare finansieras via avgiftssystemet prövassom men av rege-
ringen inom för den ordinarie budgetprocessen.t.ex. ramen

SNV:s beslut in- respektive utbetalningar bör dennetto tas senastom
30 april. Inbetalningama till SNV bör sedan kunna ske den 15senast
juni och utbetalningarna den 30 juni. På så vis förkortas hand-senast
läggningstiden med hela fem månader.

10.5 Bestämning utsläppsmängderav m.m.

Eftersom tillförlitligheten och noggrannheten i bestämningen kväve-av
oxidutsläppen central betydelseär för avgiftssystemets funktion villav
utredningen redovisa hur mätningen för närvarande sker och vilken
utveckling pågår inom området.som

Prestandakraven på mätinstrumenten i Sverige, Tyskland och USA
i mångt ochär mycket jämförbara. Skillnaden mellan länderna där-är

vadstörre kontroll och implementering uppställda krav.emot avser av
På kontrollsidan har USA gått längst. Till del det svenskaärstor

uppbyggt med tyska krav förebild.systemet som
De kontinuerliga används inommätsystemen avgiftssystemetsom

bygger tidigare antingennämnts på in situ- eller extraktiv mätning.som
Vid in situ-mätning sker mätningen på fuktig och rökgas direktvarm
i rökgaskanalen, medan extraktiv mätning innebär delflödeatt ett av
rökgasen via sond till analysinstrumentet.uten sugs

In situ-instrumenten kan antingen ha enkel eller dubbelen genom-
gång. Vid enkel genomgång placeras ljuskällansändaren och mottaga-

detektorn motstående varandra i rökgaskanalen, Vid dubbelren ge-
nomgång placeras sändaren och på sida rök-mottagaren samma av
gaskanalen med reflektor på den sidan. I ingårmätsystemetmotsattaen
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fördatorenhet mätvär-sändare ochförutom ävennormalt mottagare en
beräkningar.desinsamling och

ellerkondenserandeantingenextraktivaDe ärmätsystemen typenav
Över i anlägg-extraktivade95 mätsystemenutspädande. procent av

uppvärmd sond ochingår normaltkondenserande. dessaIningarna är en
datorenhet förkylare,partikelñlter,mätgasledning, samt engaspump

spädsutspädningssystemenberäkningar. Imätvärdesinsamling och
ikondensationundvikaluft förmed vattenatttorr ana-avprovgasen

intedärförbehövermätgasledningenochSondenlysinstrumentet.
förändringarkänslighethörTill nackdelarna motvärmas avenupp.

tryck ochrökgasens temperatur.
kemilumini-absorption,optisksåsommätprinciper,antal olikaEtt

95Cirkavarianter.bådafinns för dessaelektrokemi,och procentscens
utnyttjar optiskNOx-analysförinstrumentinstalleradesamtligaav

extrak-dessaUV-området. AvIR- ellerinom antingenabsorption svarar
in situ-mätsystem.resterande80 85 ärförtiva mätsystem procent,-

gasbered-kalibrering,tillhänföraskanFelkällomai mätsystemen
Enligtfördelade.någorlunda jämntoch datorsystem,gasanalysatorning,

dock haftde olikahar mätsystementidigare konstateratsvad ensom
tillgänglighet.högmycket

laboratorier,ackrediteradekontrollera görs,För mätsystemenatt av
bl.a. detinnebärmätjärnförelsenårligamätjämförelse. Den attårligen

laboratorietsmätresultat mellanskillnaden ipå utredningkravställs om
förinstrumentoch företagets är stor.

mätjämförelsemaårligadefrånresultatenbedömningar ochSNV:s
rök-bestämningenbl.a.förbättrafinns behovdetvisar att avatt av

förbättraytterligareSNV medDärför arbetarN02-halt.ochgasflöde att
kväveoxidutsläppen.bestämningeninoggrannhetenutvecklaoch av

gällerdetosäkerhetenligger närerfaritutredningen attEnligt vad
intervalletuppskattningsvis iårunderfaktiska utsläppetfastställa det ett

105 tilli procent.
liggertill mätvärdenamedfinner det hänsynUtredningen attatt

storlek mycketbetydande ärtransaktionerför ekonomiskagrundtill av
förbättringsarbete.sittfortsätterSNVangeläget att

problemhittills ingaerfarit harutredningen störreEnligt vad upp-
energin. Mednyttiggjordadendet gäller bestämmamärksammats när att

tillämpningsom-avgiftssystemetsbreddningtillbl.a.hänsyn att aven
kravställaföreslagit kantidigare störreutredningendetråde sätt som

fastställas börskalltillförd energinyttiggjordsåvälhurklargöraatt som
kväveox-på utsläpprniljöavgift1991:339förordningeniSNV avom

erforderliga före-meddelabemyndigasenergiproduktionvidider att
härom.skrifter
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vidkostnaderadministrativa10.6 SNV:s en

breddning

personårsammanlagt 2därsituation,utgångspunkt från dagensMed
resursbehovetbedömningenSNVadministrationen, denåtgår för gör att

breddasavgiftssystemetmilj.kr4,55,5 personår totaltökar till omca
nyttiggjordanläggningar medenergiproducerandeomfattatill att en

omfattarbreddningVid25 GWh. ävenenergi ettstörre än somen
ytterliga-medresursbehovetindustriprocessanläggningar ökarhundratal

har antagitsVid beräkningenmilj kr.personår totalt 5.00,5 care ca
oberoenderesursförbrukningnuvarandeSNV:s ärtredjedel avatt aven

anläggningar.antalet

genomförandeförTidpunkter10.7

diskuterats inuvarande avgiftssystemetdetförbättringarDe somav
oberoendegenomföraskaraktären de kandenkapiteldetta är att avav

de bördärförgenomförs. Utredningenbreddningen attnär genom-anser
dröjsmål.föras utan





Kalkningsverksamheten11

sjöar ochkalkningFörsurning och11.1 vat-av

tendrag

i världen.allra kalkfattigastejordarter hör till deberggrund ochSveriges
harsekels skogsbruknågraplanterade barrskogar ochNaturliga eller

försurningskänsligt.avrinningsvattnetochmarken ängjort än mersurare
markenytterligareunder sekel harfrån luften tömtSurt nedfall snart ett

blivitdärförsjöar vattendrag harmånga ochmotståndskraft, ochpå dess
underpH-värde harluftförsumingen. Markensföljdtillakut skadade av

Sverige ochoch mellersta0.5-1 pH-enhet i södrasjunkit med1900-talet
längrenågot mindre norrut.

föralltförföljd luftförsurningen000 sjöar tillCa 14 är attsuraav
skulle ytterligarekalkningdjur och UtanpH-känsliga växter.hysa ca

totala rinnandeDen längdenskadade.3 600 sjöar vatten somavvara
tillbiologin uppskattasskador pådrabbastidvis surstötar som gerav

allt rinnande40ungefär000120 km. Detta procentmotsvarar avca
i Sverige.vatten

markensytterligarenedfall kommer uttömmafortsattEtt attsurt
skadats kommerinte harmotståndskraft. Sjöar idag ännu attsom

alltblirfortfarande friska rinnande surstötamaförsuras. I vatten mer
försur-nedfallet skulledetOckså efter halveringfrekventa. suraen av

skogsbrukets20 000 sjöar. Beaktaskvarstå för ävenningshotet änmer
skogsmarken detfrånbasiska utöverlångsiktiga ämnenuttag somav

förhållandenavittring, blir änsjälv förmår produceramarken att genom
varre.

vissafortfarandeintressesfärer kanForskare och olika vara oense om
emellertidframtida hotbilden;detaljer i den äröverens attomman

sikt intepå kortbiomassaförsurande ochdeposition ämnen uttag avav
Överstiger syratill-vittringsfömiåga.markenskompenseraskan av egen

motverkaVillså blir mark ochbastillskottet,förseln vatten mansurare.
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detta får antingen minska syratillskotten eller öka bastillförselnman
eller bådadera.göra

1970 inleddes via AMS omfattande kalkning med statligaen mer
medel för rädda och förbättra fisket i sydvästra Sverige.att Resultaten

så lovande försöksverksamhet med särskilda statligaatt medelvar en
drevs mellan 1976 och 1982. Fiskeristyrelsen huvudman för försöks-var
verksamheten. Därefter har SNV och länsstyrelserna haft huvudansvaret
för den storskaliga och riksomfattande kalkningsverksamheten.

För motverka försurning sjöar och vattendragatt spridsav numera
årligen 200 000 kalkstensmjöl. I de flesta fall sprids kalkentonca som
direkt i de försurade sjöarna, allt oftare kompletteras eller ersättsmen
denna behandling med kalkning våtmarker i tillrinningsområdena.av

Försurade vattendrag behandlas kalkningmed uppströmssjöar,av
våtmarkskalkning eller med kalkdoserare, tillför kalk tillgenom som

vattendraget under de perioder på året då det behövs.
En riksomfattande sjöinventering 1990 visade pH-värdet tackatt vare

kalkning blivit återställt i drygt 3 600 förut försurade sjöar. De försur-
ade sjöamas km’totala areal, på 1970-talet uppgick till 4 400som ca

km’.hade kalkning krympt till föga 2 000än I ytterligaregenom mer
drygt 400 försurade sjöar förhållandena förbättrade heltutan attvar vara
återställda.

Ytterligare information försurning och kalkning sjöar ochom av
vattendrag finns i SNVs publikation Monitor 12 Försurning och kalk-
ning svenska C Bemes, 1991.vatten,av

11.2 Kalkningsverksamhetens administration

Utredningen skall enligt sina direktiv länsstyrelsemasöver rutinerse
vid beslut kalkningsbidrag och lämna förslag till effektiviseringom av
medelsanvändningen.

Kalkningen regleras i förordning 1982:840 statsbidrag till kalk-om
ning sjöar och vattendrag. Länsstyrelserna har valt utforma sinav att
verksamheten på flera till viss delsätt, handlar det anpassningom en
till lokala förhållanden. Bidragsprocessen går dock i huvudsak till så

den beskrivs i Figur Först sänder den eventuellt blivande huvud-som
vanligen statsbidrag.kommun in sin ansökan Läns-mannen en om

Då de flesta kalkningar kalkningarär sjöar och vattendragnumera av som
kalkats förut och därmed kan ingå isägas långsiktigt åtagande baserasett
planeringen dessa kalkningar inte i första hand på ansökningarav utan
på dialog mellan länsstyrelsema och huvudmännen.en
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och utarbetatansökningarnabland inkomnaprioriterar destyrelsen
innehåller:bl.a.länskalkningsplans.k.årligen somen

budgetåret,kommandedetplanering förLänsstyrelsens
följandeunder demedelsbehovet närmastöver sexprognosen

budgetåren,
antal kalkadekalkmängd,avseende bl.a.nyckeltalsredovisning

kalkspridning,kostnaderna försjöar och
effektupp-återställning ochbiologiskkostnaderna för kalkning,

följning,
anslagsmedel.uppgift odisponeradeom

Regeringen
Förslag3
medels-till

tördehting. Regleringsbrev.4

gsplm.Läns LänsstyrelseSNV

be lutB53311:3--

utbetalning.Upphandling och6

Entreprenör

7 .K ochSjöar
, vattendrag

Administration kalkningsverksamhetFigur 1 av

länsstyrelsensförunderlagLänskalkningsplanen används egetsom
tillhandaSNVkommerPlanernaför SNV:s budgetarbete.arbete och
SNV harskall påbörjas.innan kalkningamabudgetåretden 1 mars

Fiskeriverket arbetasamverkan medmaj på sig för itill den 1sedan att
medelsfördelning.tillfram förslagett

bi-regeringen hurbeslutarfrån SNV:s förslagutgångspunktMed
länsstyrelserna.fördelas mellanskalldragsmedlen
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När länsstyrelserna får vetskap hur mycket de disponerarom pengar
fattar de beslut utbetalning bidrag till respektive projekt ellerom av
huvudman. Tidigare det vanligt utbetalningen bidragsmedlenattvar av
skedde till år innan själva kalkningen skulle genomföras.tre Frånupp
och med budgetåret 199394 dock principen länsstyrelsernaär endastatt
får betala bidrag till kalkspridningut genomfördattsom avses vara

den januari1 nästkommande budgetår.senast
Några de länsstyrelser betalar i förskott kräver de ränte-utav attsom

intäkter huvudmännen får på grund detta skall tillföras verksam-som av
heten.

Bidragen slutregleras efter olika lång tid, i sällsynta fall först efter
fem år eller Behandlingen eventuell olika. Vidärmer. restpostav en
överskott finns det i princip två varianter, antingen förs överskottet över
till bidrag förnästa projekt eller så återlämnas medlen till läns-samma
styrelsen. Vid underskott antingen länsstyrelsengör tilläggsutbetal-en
ning eller så får huvudmannen själv stå för merkostnadema.

Huvudmännen ibland i samverkan med länsstyrelsen och eller andra-
huvudmän upphandlar kalkspridningen eller flera entreprenörer.av en-
Då huvuddelen kalkningama sker under hösten förekommer det förav

vinna tid upphandlingen påbörjas innan huvudmännenatt fått beskedatt
hur bidrag de kommer få. Andra arbetsuppgifter förstora huvud-attom

männen övervakningär kalkspridning och vattenprovtagning.av
När upphandlingama väl gjorda återstårär för entreprenörerna att

sprida kalken. Under budgetåret 199192 spreds uppskattningsvis 173ca
kalk. För sprida kalk fick entreprenörernatusen ton i genomsnittatt

betalt med 650 kronor Kostnaderna varierar mellan olikaton.ca per
projekt bl.a. beroende på kalkningsmetod och projektet beläget.ärvar

För driva verksamheten behövdes förutom medel tillatt kalkspridning
medel till kringkostnader.även Som jämförelse kan kringkost-sägas att

ton.nadema 199192 motsvarade 120 kronor Av kringkostnad-ca per
hänförs 30är till kemisk effektuppföljning, 14procenterna ca ca
till biologisk effektuppföljning och slutligen 56procent tillprocentca

övrigt, dvs. planering, upphandling, spridningskontroll m.m.

En del kringkosmadema dock sådana sjöar och vattendragav avser som
inte kalkats under 199192 tidigare vilket det integör heltutan äratt
rättvisande slå kringkosmadema på hur mångaatt kalkut spredston som
under budgetåret.
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administra-förändringarFörslag till11.3 av

tionen

förutomföljandedet äriredovisarutredningeniakttagelserDe som -
kalkningsverksamhetenbeskriverolika dokumentgenomgång somav

med företrä-intervjuerbaseradhuvudsakiadministrationoch dess -
besöktsharlänsstyrelserhoskalkningsverksamhetenfördare tre som

SNV.företrädare förmedsamt

anslagsmedelReservationer11.3.1 av

mycketstår kvarslutbudgetårensviddetharUtredningen attnoterat
tillförklaringarflerafinnsanslagsmedel. Detoutnyttjadebeloppstora

detta:
har ökatstidunder kortkalkningsverksamhetentillanslagenEn är att

till densighunnitadministrationen intekraftigt nyaså anpassaatt
nivån.

beslutadetillårs anslagfrånmedel har ettEn är reserveratsattannan
budgetår.sigsträcker änöver ettkalkningsinsatser mersom

tillutföraskunnatharkalkningsinsatserplaneradetredje enEn är att
upphandlats.innan deplaneratsvadkostnad änlägre som

framtidenpåskjutitskalkningsinsatserplaneradevissafjärde ärEn att
ellernederbördsförhållandenföljdtilldekonstateratsdetsedan att av

tidpunkt.planeradvidbehövsförhållanden inteklimatologiskaandra
kalknings-tillhunnit betalasmedlen intedel utfemteEn är att aven

intebudgetår ännuunderplanenligtskett ettinsatser sommensom
slutredovisade.blivit

hålls innemedeluttryck föranslagsreservationema är attdeldenTill
medlenbudgetårdetgenomförts underinsatserpåavvaktani att som

fulltdegodkännskostnaderna ärochslutredovisade ettbliranslagits
administration.ändamålsenligiinslagnaturligt en

anpassningeneftersläpning ihänförliga tillvaritdel dedenTill en
konstaterakunnaanslagsnivå torde atthöjdkraftigttill an-manen

eliminerat.problemetochavklaradhuvudsaki ärpassningen numera
underÖvriga förbrukasmedel inte avsetttill anslagnaanledningar att

utgångs-frånmening,utredningensenligtbudgetår får, annanenses
inteuttryckt,riktigareeller,användsmedleninnebärDepunkt. an-att

beviljas.anslagennärregering harriksdag ochpâ det avsettvänds sätt
budgetårvisstunderkalkningföranslagitsmedel ettBl.a. har som

fortsattbudgetår säkrakommandeunderfördelvis attreserverats
Övriga tillanledningarkalkningsinsatser. attinleddafinansiering av

antingenföruttryckplaneratutnyttjasintemedlen varasynessom
in-följdtillupprättade planerfrånavvikelserändamålsenliga av ny

insatsplaneradellerkalkningsbehovetaktuelladet attformation om
beräknat.kostnadtill lägregenomföras änkunnat
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Det finns enligt utredningens mening två alternativa nåsätt att en
bättre överensstämmelse mellan syftet med anslagstilldelningen och den
faktiska medelsanvändningen under varje budgetår.

Om anslaget skall det möjligtgöra genomföra just de kalknings-att
insatser finns i flerårsplanema rimligen medupptagna undantagsom -
för insatser enligt färskare information inte behövs vid planeradsom
tidpunkt skulle behöva finansiera verksamheten via förslagsan-man-
slag. De medel inte utnyttjas under respektive budgetår kommersom
därmed återredovisas till statsbudgeten. Till sådantatt hörett system
emellertid också överskridanden beror på högre kostnaderatt änsom
beräknat för de planerade insatserna måste accepteras.

En sådan ordning skulle förutsätta medlen till kalkning anvisatsatt
förslagsanslag med anslagspost förett och degenom en var en av

länsstyrelser fördelar bidrag till kalkningsverksamhctcn. Anslagsav-som
räkningen får sedan för varje sådan ske beslutad kalknings-post mot- -Ävenplan. anslagsreservationema skulle kunna avvecklas medom en
sådan ordning skulle såväl beslutsordning i anslutning till upprättade
planer anslagsavräkning bli för ohanterlig för införandetattsom av
förslagsanslag skall kunna förordas.

Det andra och lämpligare tillvägagångssättet i de rutinerär att- -
medelstilldelningen till de olika kalkningsprojekten byggastyr insom

flexibilitet medlen under loppetgör budgetår kan omför-att ettsom av
delas i den utsträckning behövs för hela anslagsbeloppet skallattsom
komma utnyttjas till den angelägna kalkningen,att helaövermest sett
riket. Det innebär anslag, rutiner och måste utformasatt rapportsystem
så SNV sedan tillräcklig andel de planeradeatt kalknings-storen av-
projekten handlats har möjlighet ornfördela medel från projektattupp -

kostar eller till tillkommande projekt inte inomsom mera rymtssom
den ursprungliga kalkningsplanen för ifrågavarande år.

En sådan ordning förutsätter medlen till kalkningsbidrag i sinatt
helhet tilldelas SNV. I regleringsbrevets villkor föreskriver regeringen

verket skall fördela visst belopp till länsstyrelsernaatt enligtett en
upprättad plan eller enligt principer meddelas i ordning.som annan
Därmed kommer det finnas myndighet med för löpandeatt atten ansvar
följa kalkningsplanens genomförande och anslagsförbmkning. SNVupp
kan därmed, så bedöms ändamålsenligt, justera medelstilldelningenom
till olika länsstyrelser under budgetåret inom de regeringenramar
meddelat. Enligt utredningens bedömning bör det medäven denna
ordning möjligt uppnå bättre utnyttjandeatt anslagnaett medel.vara av

11.3.2 Förskottsutbetalningar

Den granskning utredningen har genomfört visar det förekommeratt
ersättningen till huvudmännen för beslutad kalkningsinsatsatt helten

eller delvis betalas i förskott. I del fall tillämpas ordningut en en som
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förskottsmedlenpåfårhuvudmännenförräntningdeninnebär att som
fall inte.andrai finansieringen, idelmedräknas som en

förskottsutbetalningmedordningenmeningutredningens börEnligt
upphöra.

betalasför kalkningtill huvudmännenersättning motprincip bör utI
till huvudmän-med hänsynelleradministrativa skäl,Om detfaktura. av

tillämpastriktsvårtellerolämpligtförhållanden,finansiella är attnens
âellersamlingsfakturorperiodvisamedordning kansådan systemen

SNV lämnapåbör ankommatillämpas. Detconto-utbetalningar att
föreskrift härom.närmare

rollspel inom länenUpphandling ochll.3.3

förflerårsplanertillämpade upprättadetFörutsatt attsystemetatt
slags in-olikaavvägning mellanändamålsenligmedförkalkningen en

sigundandrarvilketriketolika delarmellantiden ochöversatser av -
kalknings-upphandlingförformernabedömning tordeutredningens av-

förbetydelseharadministrationen störstled idetinsatserna somvara
förfaringssättetfunnitUtredningen haruppnås.resultat attvilket som

gradenvarierarT.ex.olika län.väsentligt mellansig åtskiljerhärvidlag
fallfinnspåtagligt. Detförsorglänsstyrelsemassamordning genomav

de factolänsstyrelsenså långtsträcker siginsatslänsstyrelsensdär att
betalnings-kalkningen,förhuvudman ävenbetraktasmåste omsom

rolluppdelningeniordningdenformellt följer avsettsströmmama som
ochhuvudman entreprenör.länsstyrelse,mellan

eftersträvaskäldet ingetmening finnsutredningens ettEnligt att
olika länen.i derolluppdelningidentiskellerförfarandelikfonnigt en

i huvudmännensskillnaderförhållanden,geografiskaSkilda engagemang
marknadsförhållanden vadskildasynnerhet,ioch kompetens samt,

upphandlingeffektivförtalarkalkningsentreprenörergäller att en
emellan.länenskilja sigkommer att

utredningensenligtbakgrundenblir denväsentligasteDet mot me-
strategi förgenomtänktvarje län finns väldet inomning upp-att en

entreprenadmarknadennuvarandebeaktar såväl denhandlingen som
aktörernade olikamellanRollspeletutvecklingstendenser.möjligasom

1982:840förordningenenligtför vad tillåtsinombör, omramen som
andra iochvattendragkalkning sjöar ochstatsbidrag till samman-av

frånutgångspunktmedtillämpliga författningar, utformashanget en
strategi.sådan

upphandlingsstrategigenomtänktvälframhäva viktenFör att enav
detutredningenföreslårtill denrollspel attoch är anpassat upp-ett som

motiv till denbakgrund ochredovisatill SNVlänsstyrelsernaåtdras att
Medtillämpa.önskarellertillämparlänetupphandlingsstrategi som

gällandeSNVredovisning bör prövautgångspunkt i sådan om nuen
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författningar utgör ändamålsenligt ramverk för effektivett upphand-en
ling kalkningsinsatsema.av
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yttrandenSärskilda

WämbergGårdingSärskilt yttrande expertenav

tillämp-avgiftssystemetsförslagutredningensinte iinstämmer attJag
industriellavissaomfattatillskall vidgasningsområde att processer

9.kap

förmögenhetsomför-skulle innebärautvidgningenföreslagnaDen en
har belystsfulltintebranscherberörda sättmellan utdelning ett som

utredningen.av

svenskade10 %mindrebetydligtför änIndustriprocessema avsvarar
omfattarutvidgningenföreslagnakväveoxider. Denutsläppen pro-av

år,kväveoxider00014utsläpp påsammanlagtmed ton perettcesser
industriprocesser ifrånutsläppentotala60 % deknapptvilket är av

Övriga huvudsakligenuteslutits,harindustriprocesser attSverige. p.g.a.
minskametoderrimligaekonomiskttekniskt och attinte finnsdet

alltförpåverkaskankonkurrensvillkorföretagensellerutsläppen att
slutsatsenjagutredningsmaterialetbakgrund attnegativt. Mot anserav

deinordnaöverskådlig tidinommöjligtintedetdras, ärkan attatt
för utsläppavgiftssystemetnuvarandei detuteslutna avprocesserna

styrmedellämpligtsåledes inteavgiftssystemkväveoxider. ärDetta ett
industriellakväveoxider frånminska utsläppenför processer,att av

generellt.tillämpasdet inte kaneftersom

dehälftendrygtoch utgörfrån sodapannorUtsläppen avmesaugnar
ingåföreslås iindustriprocesserfrån deutsläppensammanlagda som
kringosäkerheterbetydanderedovisatUtredningen hargiftssystemet.av

Redan dessadessaavgiftentillämpamöjligheten avatt processer.
ochsodapannorförordafrånavståttutredningen habordeskäl attatt

skall ingå i systemet.mesaugnar

återbe-fördelningsgrunden förföreslagnajag denSlutligen attanser
fallenergi i detillfördvissavgiften dvs.talning procentsats avenav

olycklig. Dettadefinieras,nyttiggjord energi inte kan ärbegreppetdär
nyttiggjord energi,återbetalningen,princip förenhetliginnebär att en

frångås.
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Särskilt yttrande Lindsjöexpertenav

Målsättningen för mitt arbete i utredningen har varit med utgångs-att,
punkt från kritiska belastningsgränser i miljön, medverka till klar-att
ställa vilka konsekvenser blir följden utvidgning detsom av en av
nuvarande avgiftssystemet.

Jag ansluter mig i huvudsak till de analyser och slutsatser redovisassom
i utredningen.

När det gäller utvidgningen på industrisidan jag emellertidär starkt
kritisk. Det nuvarande bygger på mätningar i varje enskildsystemet
anläggning. Förslaget till utvidgning innebär enskild anläggningatt en
ska bedömas med utgångspunkt från schablon fram medtasen som
hjälp andra anläggningar.av

Detta enligt min uppfattningär principiellt felaktigt. En utvidgning i
enlighet med förslaget kommer minska förtroendet för i dag iatt ett
huvudsak väl fungerande miljöavgiftssystem.
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NordstrandyttrandeSärskilt expertenav

avgiftssy-sammanfattningsvis9.3föreslår avsnittUtredningen att
omfattavidgas tilltillämpningsområde attstemets

sulñtpannor ochsodapannor,pappersindustrinsoch mesa-massa--
ugnar

koksverkochvännningsugnarstålindustrins samtjäm- och-

ochtillverkningPetroleumsStatoilinklusiveraffinaderier etenav-
Stenungsund.ipropen

skall omfattautredningenföreslårDäremot systemetatt

cementindustrin-

glasindustiin-

industri.kemiskövrig-

relaterade, ibeträffandemeningavvikandehärmedanmälerJag ovan
förslag.framförda9.3avsnitt

industriprocessersamtligahandi förstauppfattning börEnligt min
undantas.

branschpooler införes.medjagförordarhandandraI ett systematt
överförs frångodtyckligtpåmedel sättundvikesHärigenom ettatt en
grundlig konse-lösning förutsätterDennatillbransch att enannan.en

påverkaravgifternahurklarläggagenomföres förkvensanalys att
företag.enskilda

sulfu-soda- ochmassaindustrinsendastjagförordartredje handI att
iinlemmas systemet.pannor

följande punkter,framgåravvikande meningminförHuvudskälen av
utred-på riktigtbeaktats sättuppfattning,minenligtvilka ett av

ningen.

enhetlignågonföljamöjligtinte varitutredningeniharDet att-
verksamhetertill vilkaförslagengällerdet systemetprincip när om

skall utvidgas.

fördelad pâlaga.godtyckligtkaraktärfår därförAvgiften av
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Industrins enligt rniljöskyddslagen. Härvidprövas görsprocesser en-
övergripande individuell bedömning där miljö-, ekonomi- och teknik-
faktorer sarnrnanvägs.

NOx-avgifter innebär således dubbla införs.att styrsystem

Mätnoggrannheten i dagens 5-10%. Den före-isystem uppges vara-
slagna utvidgningen till mindre och därmed ofta till företagpannor
med lägre mätteknisk kompetens införandet billigare mätut-samt av
rustning medför sannolikt mätnoggrannheten genomsnittligtatt
ytterligare kommer försämras.att

Redan mätnoggrannheten 5-10% tveksam med hänsyn tillär de
belopp hanteras. I homogen i avgifts-ettsom en grupp av pannor

bör dock felen statistiskt med tiden sett flera årsystem överrent
bli små.

Ett avgiftssystem omfattande de i avsnitt 9.3 föreslagna industriella
blir skulle bli heterogent och risken för systematiska felprocesserna

bli Påuppenbart. slumpartat riskerar medel förssättett överattman
från bransch tillen en annan.

Rättssäkerheten eftersätts.

Det i 9.3avsnitt beskrivna med omräkningsfaktor mellansystemet-
nyttiggjord och tillförd energi säkerställer åtminstone under det-
första året i utvidgat medel icke föres från eller tillett system att-

föreslagnaden tillkommande industriprocesser.gruppen

Inom industriprocesser skulle situationendock inte medföragruppen
neutralitet. Processbetingad NOx-belastningsnivå liksom förutsätt-
ningarna för N0x-reduktion i hög grad olika för olika industripro-är

Systemet med omräkningsfaktor skulle därför innebäracesser. att
medel överföres från industribransch till industribransch på ett oac-
ceptabelt sätt.

Utredningen förbiser vissa företag diskrimineras de ingår inäratt ett-
avgiftssystem där deltagarna har olika förutsättningar vältra överatt
kostnaderna på sina kunder.

För exportindustrin saknas helt den möjligheten då motsvarande
avgiftssystem saknas i utlandet.

En förutsättning för effektivt avgiftssystem ingåendeett är att en--
heterföretag kan känna tillit till och detsamma.systemet acceptera
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9De i kapitel framförda förslagen medför tillit och acceptansatt
allvarligt äventyras.

frånKunskapen möjligheterna NOx-utsläppenminska värm-attom
ningsugnar och koksverk delar outforskade. Intill desstillär stora
denna kunskap föreligger skulle avgift enbart belastningvaraen en
för den konkurrensutsatta stålindustiin.

sig tillfördDet finns inte möjligheter till rimlig kostnad mätaatt vare
nyttiggjord denna eldas delvis medeller energi för omen mesaugn

bark, span, starkgaser etc.

Massaindustrins soda- och sulfitpannor i princip ångpannor denär av
därföringår i dagens skulle kunnaDessatyp system.som pannor

9.2.1 9.3 före-ingå i den i utredningen avsnitten ochsystemet om
intressekonflikten mellan olikaslagna kompletterande analysen av

miljömål, lägger hinder härför.
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direktivUtredningens1Bilaga

kväveoxidervadstyrmedelEkonomiska m.m.avser

1993:59Dir.

1993-05-13regeringssammanträdevidBeslut

Johansson,statsrådetnaturresursdepartementet,Miljö- ochförChefen
anför.

Mitt förslag

delsuppgiftmedtillkallas attutredaresärskildföreslårJag att en
breddningeffekternaochför nuvaran-förutsättningarna avenbelysa av

energiproduktionsanlägg-frånkväveoxidutsläppföravgiftssystemde
kalkningsverksamheten.finansieringförslag tilllämnadelsningar, av

Bakgrund

vidkväveoxiderutsläppmiljöavgift1990:613 avLagen om
uppgårMiljöavgiften1992.januarilkraft denträdde ienergiproduktion

räknatkväveoxidermängderutsläpptakilo som40 kronortill per
effekt änstörremedomfattarLagstiftningenkvävedioxid. enpannor

år.50 GWhöverstigerenergiproduktionen perbetalasoch närMW10
inomhuvudsakligenåterfinnsomfattas systemetDe avsompannor

skogsindustrinsfrånUtsläppindustrin.inomochfjärrvärmesektom
undantagna.docklutpannoroch ärsodapannor

mindretillförhållandeikonkurrensneutralitetupprätthållaFör att
Naturvårdsverketsföravdragavgiftsmedlen, efteråterförsanläggningar

nyttig-tillförhållandeavgiftsskyldiga idetilladministrationskostnader,
produktionsenhet.varjefrånenergigjord

införandetår eftertvåavgiftssystemet senastutvärderingEn av
avgiftssystemetriksdagsbehandlingenmedsambandiaviserades av

nyligenhar presenteratnaturvårdsverkStatens enl98990:141.prop.
avgiftssystemet.utvärderingöversiktlig av

1990 tilluppgick årSverigeikväveoxider cautsläppentotalaDe av
%.43eller000170för tonvägtrafiken000400 casvararton, varav

i fastabränslenförbränningfrånkväveoxiderutsläppentotala avDe av
från deUtsläppen00060till somuppgick pannoranläggningar ton.ca

Enligt000till 11990åruppgick ton.1992fr.o.m.avgiftspliktigablev
genomsnittligadeharVärmeverksföreningenSvenskafrånbedömningar
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utsläppen kväveoxider från de avgiftspliktigaav minskat frånpannoma
150 mgMJ år 1990 till 95ca mgMl år 1992. De totala utsläppenca

från de avgiftspliktiga minskade därmed till totaltpannoma 13 000ca
år 1992. Bådeton Naturvårdsverket och Värmeverksföreningen anser

avgiftssystemet effektivtatt har bidragit till utsläppen kväveoxideratt av
har minskat.

Riksdagen har ställt sig bakom målet 30-procentig minskningom en
kväveoxidutsläppen mellan årenav 1980 och 1995.
Enligt Naturvårdsverkets Utsläpp till luft försuranderapport av

1991ämnen kommer detta mål inte nås med nuvarandeatt styrmedel.
Ytterligare analyser behövs för utforma kostnadseffektivaatt åtgärder
främst inom trafik- och energisektorema. En utvidgning avgiftssyste-av

för energiproduktionsanläggningarmet bör utredas del isom en en
samlad åtgärdsstrategi.
Regeringen hari 1993 års budgetproposition prop. 199293: 100 bil.

15 dessutom aviserat översyn kalkningsverksamhetensen ñnanseav
iering bl.a. med utgångspunkt i principen förorenaren skallattom
betala. För fortsätta detatt nuvarande kalkningsprogrammet för sjöar
och vattendrag krävs intäkter på 200 miljoner kronor år.ca per

I 1992932226 skogspolitikprop. har regeringen föreslagitom en ny
fortsatt försöksverksamhet med kalkningen skogsmarker.av

Uppdraget

Mot bakgrund vad jag anfört bör särskildav utredare tillkallasnu en
med uppdrag dels belysa förutsättningarnaatt för och effekterna av en
breddning nuvarande avgiftssystem för kväveoxidutsläppav från ener-
giproduktionsanläggningar, dels lämna alternativa förslag till finans-
iering kalkningsverksamheten.av

Utredaren bör med utgångspunkt grundlig utvärderingen av nuva-
rande avgiftssystem pröva möjligheten utvidga detta tillatt omfattaatt
enheter har effekt mindre 10än MWsom ochen tillförd energien
under 50 GWh år till förbränningsprocessersamtper inom industrin,
t.ex. forcementugnar, rafñnering råolja,ugnar skogsindustrinsav
sodapannor och järn- och stålverkensmesaugnar samt sinterugnar.
Utredaren bör redovisa den förväntade utsläppsminskningen av en
utvidgning bedöma sådansamt åtgärd leder till kostnadsef-om en mer
fektiva lösningar för minska utsläppenatt från industriprocessema i
förhållande till gällande riktlinjer vid prövningen enligt miljöskyddsla-

Utredaren bör vidare belysagen. konsekvenserna eventuellav en
utvidgning vad gällersystemet förav utsläppsmätningar,resurser
effekter på de berörda industribranschemas konkurrenskraft och admini-
strativa omkostnader hos Naturvårdsverket. Utredaren bör även överse
dispensmöjligheterna lägga fram förslagsamt till tekniska förändringar
i avgiftssystemet behov sådana förändringarom kommer fram.av
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finansieringtillförslagalternativavidare utarbetaUtredaren bör av
kalkningkostnad förårligaberäknadeStatenskalkningsverksamheten.

kronor.200 miljonerär ca
vid beslutrutinerlänsstyrelsemasskall ocksåUtredaren över omse

medelsan-effektiviseringtillförslagoch lämnakalkningsbidrag av
vändningen.

arbetsformerTidsplan, m.m.

branschor-berördamedsamverkaniskall skeUtredningsarbetet nära
myndigheter.ochganisationer

resultatetredovisa1993december31denbörUtredaren avsenast
kalknings-finansieringtillförslagmeddelredovisningarbete. Ensitt av

1993.augustiden 31skall lämnasverksamheten senast
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Amningsvänligasjukhus för skydda,stödjaochJustitiedepartementet att-
främjaamning.[86]En datalag.[10]ny Socialtjänstensroll i samhällsplaneringochsamhälls-EG ochvåragrundlagar.[14]
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Person parti Studieri anslutningoch till Kommunikationsdepartementet-
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grundläggandehögskoleutbildning.[3]översikt. [82]



1993offentliga utredningarStatens

förteckningSystematisk
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Åtgärder jordbruk ochförberedaSverigesfor att internationelltbistånd.[77]Kommunaltjänsteexportoch
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utveckling huvudmannaskap.U.kvalitet 49. ár medbetalningsansvar.S.Ett— ——Ökad påjärnvägen.K.13. konkurrens 50. Serveringsbestämmelser.S.
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