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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/76/EF av 4. desember 2000 om forbrenning av avfall(1), 
særlig artikkel 15, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Medlemsstatene skulle gjennomføre direktiv 2000/76/
EF innen 28. desember 2002 og skal rapportere om 
gjennomføringen i et spørreskjema som skal utarbeides 
av Kommisjonen.

2) Det overordnede formålet med spørreskjemaet er å samle 
inn opplysninger om gjennomføringen av direktiv 2000/76/
EF ved hjelp av medlemsstatenes svar og undersøke 
medlemsstatenes metoder med hensyn til regulering av 
avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg.

3) Rapporteringsperioden må omfatte den første hele 
treårsperioden etter 28. desember 2002 og fastsettes 
idet det tas hensyn til rapporteringskravene i direktiv 
94/67/EF og 96/61/EF. Tatt i betraktning at direktiv 
2000/76/EF får full anvendelse på alle eksisterende 
anlegg fra 28. desember 2005, at de aller fleste anlegg 
i EU tilhører gruppen med eksisterende anlegg, at 
direktiv 94/67/EF oppheves 28. desember 2005 og at 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 121 av 6.5.2006, s. 38, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/2007 av 27. april 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 38, 9.8.2007, s. 41.

(1) EFT L 332 av 28.12.2000, s. 91.

  rapportering i samsvar med direktiv 96/61/EF omfatter 
perioden 2006–2008, er det mest hensiktsmessig at den 
første rapporteringsperioden er fra 1. januar 2006 til 
31. desember 2008.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 6 i rådsdirektiv 91/692/
EØF(2) —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Medlemsstatene skal bruke spørreskjemaet fastsatt i 
vedlegget til å rapportere om gjennomføringen av direktiv 
2000/76/EF i samsvar med direktivets artikkel 15.

2. Den første rapporten skal omfatte treårsperioden som 
starter 1. januar 2006, og skal sendes til Kommisjonen innen 
30. september 2009.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. februar 2006.

 For Kommisjonen
 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

(2) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48.

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. februar 2006

om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen av direktiv 
2000/76/EF om forbrenning av avfall(*)

[meddelt under nummer K(2006) 438]

(2006/329/EF)

2010/EØS/23/57
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VEDLEGG

spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen av direktiv 2000/76/EF om forbrenning av 
avfall

NB: Oppgi henvisninger slik at opplysninger som allerede er framlagt for Kommisjonen, kan identifiseres.

GJENNOMFØRING AV DIREKTIVET

Artikkel 2 nr. 1 1. Hvor mange avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg i din medlemsstat 
omfattes av direktiv 2000/76/EF?

Artikkel 3 2. Beskriv eventuelle problemer med definisjonene i artikkel 3 som har oppstått i 
forbindelse med innarbeidingen og gjennomføringen av direktivet.

Artikkel 4 nr. 1 3. Hvor mange tillatelser er gitt i samsvar med artikkel 4 nr. 1 for

a) nye avfallsforbrenningsanlegg?

b) eksisterende avfallsforbrenningsanlegg?

c) nye samforbrenningsanlegg?

d) eksisterende samforbrenningsanlegg?

Merk: «Eksisterende» anlegg er definert i artikkel 3 nr. 6. «Nye» anlegg er alle 
andre anlegg

4. Er det gitt tillatelse til mobile anlegg i henhold til dette direktiv?

5. Hvor mange avfallsforbrenningsanlegg og hvor mange samforbrenningsanlegg har 
ennå ikke fått tillatelse i samsvar med artikkel 4 nr. 1?

Artikkel 4 nr. 4 6. Dersom opplysningene foreligger, oppgi den samlede tillatte 
forbrenningskapasiteten for

a) nye avfallsforbrenningsanlegg,

b) eksisterende avfallsforbrenningsanlegg,

c) nye samforbrenningsanlegg og

d) eksisterende samforbrenningsanlegg.

7. Hvilke kategorier avfall (som oppført i Den europeiske avfallskatalog, om mulig) 
samforbrennes i sementanlegg?

8. Hvilke kategorier avfall (som oppført i Den europeiske avfallskatalog, om mulig) 
samforbrennes i

a) andre forbrenningsanlegg enn sementanlegg (f.eks. kraftverk)? og

b) industrisektorer som ikke omfattes av vedlegg II nr. 1 eller 2, og der avfall 
samforbrennes?

9. Dersom opplysningene foreligger, oppgi avfallsmengdene som kan samforbrennes 
i disse anleggene.

Artikkel 4 nr. 5 10. Hvilke bestemmelser inngår i framgangsmåten for å gi tillatelse med hensyn til

a) å identifisere de mengder og de kategorier farlig avfall som kan behandles?

b) minste og største gjennomstrømningsmasse av farlig avfall som skal 
behandles?

c) tillatte brennverdier for farlig avfall og begrensninger når det gjelder innhold 
av forurensende stoffer som PCB, PCP, klor, fluor, svovel og tungmetaller?

Artikkel 5 nr. 4 11. Hvilke avfallstyper er ansett som «ikke hensiktsmessige» i forbindelse med uttak 
av representative prøver?
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Artikkel 6 nr. 4 12. Med hensyn til forbrenningsgassens oppholdstid og temperatur i henhold til 
artikkel 6 nr. 1:

a) Er det gitt noen unntak fra driftsvilkårene i samsvar med artikkel 6 nr. 4? (Ja/
Nei)

b) Dersom svaret på a) er «Ja», hvor mange unntak er gitt?

c) Dersom opplysningene foreligger, oppgi begrunnelsen for unntaket i hvert 
tilfelle, herunder

i) avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanleggets kapasitet,

ii) avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanleggets anslåtte alder, eller 
om det er et «eksisterende» anlegg som definert i artikkel 3 nr. 5 eller et 
nytt anlegg,

iii) hvilken type avfall som forbrennes,

iv) hvordan det sikres at restmengdene som produseres og deres innhold av 
forurensende organiske stoffer ikke ligger over de nivåer som er fastsatt 
for anlegg som ikke er gitt unntak,

v) driftsvilkårene fastsatt i tillatelsen og

vi) utslippsgrenseverdiene som det enkelte anlegg skal oppfylle.

Artikkel 6 nr. 6 13. For avfallsforbrenningsanlegg:

a) Hvor mange «eksisterende» anlegg gjenvinner varmen som produseres under 
avfallsforbrenningsprosessen?

b) Hvor mange «nye» anlegg gjenvinner varmen som produseres under 
avfallsforbrenningsprosessen?

14. For samforbrenningsanlegg:

a) Hvor mange «eksisterende» anlegg gjenvinner varmen som produseres under 
avfallsforbrenningsprosessen?

b) Hvor mange «nye» anlegg gjenvinner varmen som produseres under 
avfallsforbrenningsprosessen?

Artikkel 7 nr. 1 15. Hvilke tiltak er iverksatt for avfallsforbrenningsanlegg (i tillegg til en eventuell 
rapport, som fastsatt i artikkel 12 nr. 2) for å sikre at anlegg konstrueres, utstyres, 
bygges og drives på en slik måte av utslippsgrenseverdiene (angitt i direktivets 
vedlegg V) ikke overskrides?

Artikkel 7 nr. 2 16. Hvilke tiltak er iverksatt for samforbrenningsanlegg (i tillegg til en eventuell 
rapport, som fastsatt i artikkel 12 nr. 2) for å sikre at anlegg konstrueres, utstyres, 
bygges og drives på en slik måte av utslippsgrenseverdiene (angitt i direktivets 
vedlegg II) ikke overskrides?

17. Er det for sementovner som samforbrenner avfall gitt unntak fra grenseverdiene for 
utslipp av NOx, støv, SO2 eller TOC i samsvar med vedlegg II nr. 1? (Ja/Nei)

a) Dersom svaret er «Ja», hvor mange unntak er gitt?

b) Dersom opplysningene foreligger, oppgi begrunnelsen for unntaket i hvert 
tilfelle, herunder

i) anleggets kapasitet,

ii) anleggets alder,

iii) hvilken type avfall som samforbrennes,

iv) driftsvilkårene fastsatt i tillatelsen og

v) utslippsgrenseverdiene som det enkelte anlegg må oppfylle.
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Artikkel 7 nr. 2 og 4 18. Hvor mange samforbrenningsanlegg omfattes av utslippsgrenseverdiene fastsatt i 
direktivets vedlegg V (dvs. ved samforbrenning av ubehandlet kommunalt avfall 
eller dersom mer enn 40 % av varmeproduksjonen stammer fra forbrenning av 
farlig avfall)?

Artikkel 7 nr. 5 19. Er det for utslipp til luft fra avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg blitt 
fastsatt grenseverdier ut over dem som er fastsatt i henholdsvis vedlegg II eller V? 
(Ja/Nei)

Dersom svaret er «Ja» og dersom opplysningene foreligger, oppgi følgende:

a) Hvilke anlegg omfattes av grenseverdiene (dvs. avfallsforbrennings- eller 
samforbrenningsanlegg)?

b) Hvilke anlegg er «nye» og hvilke er «eksisterende»?

c) Hvilke forurensende stoffer omfattes?

d) Hvorfor anvendes grenseverdiene?

e) Hva er grenseverdiene?

f) Overvåkes de fortløpende eller ikke fortløpende?

Artikkel 8 nr. 2, 3, 4 og 5 20. Hvordan fastsettes utslippsgrenseverdier for utslipp til vannmiljøet av spillvann fra 
renseutstyr for røykgass?

Artikkel 8 nr. 6 bokstav a) 21. Hvilke bestemmelser inngår i framgangsmåten for å gi tillatelse med hensyn til å 
kontrollere utslipp av stoffene oppført i vedlegg IV?

Artikkel 8 nr. 6 bokstav b) 22. Hvilke driftsparametrer inngår i framgangsmåten for å gi tillatelse med hensyn til 
utslipp av spillvann?

Artikkel 8 nr. 7 23. Hvilke bestemmelser er fastsatt for å sikre vern av jord, overflatevann eller 
grunnvann i samsvar med artikkel 8 nr. 7?

24. Hvilke kriterier er i bruk for å sikre at det finnes tilstrekkelig lagringskapasitet slik 
at vannet om nødvendig kan analyseres og behandles før det slippes ut?

Artikkel 8 nr. 8 25. Dersom det er fastsatt utslippsgrenseverdier for forurensende stoffer, ut over dem 
som er fastsatt i vedlegg IV:

a) Hvilke anlegg omfattes av grenseverdiene (dvs. avfallsforbrennings- eller 
samforbrenningsanlegg, «nye» eller «eksisterende»)?

b) Hvilke forurensende stoffer omfattes av dem?

c) Hvorfor anvendes dem? 

d) Hva er grenseverdiene?

Artikkel 9 26. Hvilke bestemmelser er i alminnelighet fastsatt for at restene fra 
avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg skal bli så små og så lite skadelige 
som mulig?

Artikkel 10 nr. 1 27. Hvilke bestemmelser er fastsatt for avfallsforbrenningsprosesser for å overvåke de 
relevante parametrer, forhold og massekonsentrasjoner?

28. Hvilke bestemmelser er fastsatt for samforbrenningsprosesser for å overvåke de 
relevante parametrer, forhold og massekonsentrasjoner?

Artikkel 11 29. Hvilke bestemmelser inngår i framgangsmåten for å gi tillatelse med hensyn til å 
sikre samsvar med bestemmelsene i artikkel 11 nr. 2-12 og nr. 17 når det gjelder 
luft, og nr. 9-14 og nr. 17 når det gjelder vann?

Artikkel 11 nr. 11 30. Beskriv eventuelle offisielle retningslinjer som er utarbeidet for å fastsette validerte 
døgngjennomsnittsverdier for utslipp?
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Artikkel 11 nr. 17 31. Hva er framgangsmåten for å underrette vedkommende myndighet dersom en 
utslippsgrense overskrides?

Artikkel 12 nr. 1 32. Hvilke ordninger er innført for å sikre offentlighetens deltaking i framgangsmåten 
for å gi tillatelse?

Artikkel 12 nr. 1 og 2 33. Med hensyn til tilgjengeligheten av opplysninger under framgangsmåten for å gi 
tillatelse:

a) Finnes det opplysninger om miljømessige sider som ikke er offentlig 
tilgjenglig i forbindelse med søknaden, beslutningsprosessen og den 
etterfølgende tillatelsen?

b) Dersom opplysningene er tilgjengelig, oppgi

– om opplysningene utleveres gratis (ja/nei), og dersom svaret er «nei»,

– gebyrenes størrelse og i hvilke tilfeller de kreves.

Artikkel 12 nr. 2 34. Hvilke bestemmelser er fastsatt for avfallsforbrenningsanlegg med en nominell 
kapasitet på to tonn eller mer per time for å kreve at en driftsansvarlig framlegger 
en årsrapport om driften og overvåkingen av anlegget for vedkommende 
myndighet?

35. Hvilke bestemmelser er fastsatt for samforbrenningsanlegg med en nominell 
kapasitet på to tonn eller mer per time for å kreve at en driftsansvarlig framlegger 
en årsrapport om driften og overvåkingen av anlegget for vedkommende 
myndighet?

36. Dersom det framlegges en årsrapport,

a) hvilke opplysninger inneholder den?

b) hvordan kan privatpersoner/offentligheten se denne rapporten?

37 Hvordan informeres offentligheten om avfallsforbrennings- eller 
samforbrenningsanlegg med en nominell kapasitet på under to tonn per time?

Artikkel 13 nr. 1 38. Hvilke bestemmelser inneholder tillatelsen om kontroll av et avfallsforbrennings- 
eller samforbrenningsanleggs driftstid ved unormal drift (f.eks. teknisk uunngåelig 
stans, driftsforstyrrelse eller svikt i renseanlegget eller målesystemet)?

39. Hva er det lengste tillatte tidsrom for unormal drift for avfallsforbrennings- og 
samforbrenningsanlegg (dvs. før anlegget må stanses)?

Artikkel 16 40. Hvilke eventuelle opplysninger har du som berettiger endringer i direktivets 
artikkel 10, 11 og 13 samt i vedlegg I og III?

_________


