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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 7. mai 2012 

om fastsettelse av perioder med oppstarting og stansing i forbindelse med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp 

[meddelt under nummer K(2012) 2948] 

(2012/249/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning)(1), særlig 

artikkel 41 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2010/75/EU fastsetter ikke perioder med 

oppstarting og stansing, til tross for at slike perioder 

berører flere bestemmelser i direktivet. 

2) For forbrenningsanlegg som omfattes av kapittel III i 

direktiv 2010/75/EU, er det nødvendig å fastsette 

perioder med oppstarting og stansing for å kunne 

vurdere om utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg V 

til direktiv 2010/75/EU er overholdt, idet det tas hensyn 

til del 4 i vedlegget, samt for å kunne fastsette 

forbrenningsanleggenes antall driftstimer, dersom det er 

relevant for gjennomføringen av direktivet. 

3) I henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav f) i direktiv 

2010/75/EU må tillatelsen omfatte tiltak som gjelder 

andre forhold enn normale driftsvilkår, som oppstarting 

og stansing. I samsvar med artikkel 6 i direktiv 

2010/75/EU kan slike tiltak innlemmes i generelle 

bindende bestemmelser. 

4) Utslipp fra forbrenningsanlegg har som regel høyere 

konsentrasjoner under perioder med oppstarting og 

stansing enn ved normale driftsvilkår. Med henblikk på 

at målet med direktiv 2010/75/EU er å forhindre utslipp, 

bør disse periodene være så korte som mulig. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 i direktiv 

2010/75/EU — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne beslutning fastsetter regler for fastsettelsen av perioder 

med oppstarting og stansing omhandlet i artikkel 3 nr. 27 og i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 123 av 9.5.2012, s. 44, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 

av 30.3.2017, s. 52. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

del 4 nr. 1 i vedlegg V til direktiv 2010/75/EU.Denne 

beslutning får anvendelse på forbrenningsanlegg som omfattes 

av kapittel III i direktiv 2010/75/EU. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne beslutning menes med: 

1) «minste oppstartsbelastning for stabil produksjon» den 

minste belastningen som kreves for stabil drift av det 

kraftproduserende forbrenningsanlegget etter oppstart, og 

som gjør at anlegget på en sikker og pålitelig måte kan 

forsyne et nett, en varmeakkumulator eller et 

industrianlegg, 

2) «minste stoppbelastning for stabil produksjon» den minste 

belastningen som gjør at anlegget ikke lenger på en sikker 

og pålitelig måte kan forsyne et nett, en varmeakkumulator 

eller et industrianlegg og anses for å være i ferd med å 

stanse. 

Artikkel 3 

Generelle regler for fastsettelse av perioder med 

oppstarting og stansing 

Ved fastsettelse av slutten på perioden med oppstarting og 

begynnelsen på perioden med stansing gjelder følgende regler: 

1)  De kriterier eller parametrer som brukes til å fastsette 

perioder med oppstarting og stansing, skal være åpne og 

eksternt kontrollerbare. 

2)  Fastsettelsen av perioder med oppstarting og stansing skal 

bygge på vilkår som muliggjør en stabil produksjon og 

ivaretar helse og sikkerhet. 

3)  De perioder når et forbrenningsanlegg etter oppstart drives 

stabilt og sikkert med tilførsel av brensel, men uten at 

verken varme, elektrisk kraft eller mekanisk energi utgår 

fra anlegget, skal ikke inngå i periodene med oppstarting 

eller stansing. 

Artikkel 4 

Fastsettelse av perioder med oppstarting og stansing i 

tillatelsen 

1.  Med hensyn til fastsettelsen av perioder med oppstarting 

og stansing i tillatelsen for et anlegg som også omfatter et 

forbrenningsanlegg, skal tiltakene omhandlet i artikkel 14 nr. 1 

bokstav f) i direktiv 2010/75/EU omfatte 
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a)  minst ett av følgende: 

i)  slutten på perioden med oppstarting og begynnelsen på 

perioden med stansing, uttrykt som grenseverdier for 

belastning, i samsvar med artikkel 6, 7 og 8 og med 

tanke på at minste stoppbelastning for stabil produk-

sjon kan være lavere enn minste oppstartsbelastning for 

stabil produksjon, ettersom driften av forbrennings-

anlegget kanskje kan fungere normalt ved lavere belast-

ning når det har nådd tilstrekkelig temperatur etter en 

viss tids drift, 

ii)  spesifikke prosesser eller grenseverdier for 

driftsparametrer som er forbundet med slutten på 

perioden med oppstarting og med begynnelsen på 

perioden med stansing, og som er tydelige, lette å 

overvåke og kan brukes på den anvendte teknologien i 

henhold til artikkel 9, 

b)  tiltak som sikrer at periodene med oppstarting og stansing 

er så korte som praktisk mulig, 

c)  tiltak som sikrer at alt renseutstyr tas i bruk så snart det er 

teknisk mulig. 

I første ledd skal det tas hensyn til de tekniske og driftsmessige 

egenskapene til forbrenningsanlegget og dets enheter samt til de 

tekniske kravene forbundet med bruk av de installerte rense-

metodene. 

2.  Dersom det skjer en endring i aspekter ved forbrennings-

anlegget som påvirker perioder med oppstarting og stansing, 

herunder installert utstyr, brenseltype, anleggets rolle i systemet 

og installerte rensemetoder, skal de vilkår i tillatelsen som 

gjelder perioder med oppstarting og stansing, tas opp til ny 

vurdering og ved behov ajourføres av vedkommende 

myndighet. 

Artikkel 5 

Fastsettelse av perioder med oppstarting og stansing for 

forbrenningsanlegg som består av to eller flere enheter 

1.  Ved beregningen av gjennomsnittlige utslippsverdier som 

fastsatt i del 4 nr. 1 i vedlegg V til direktiv 2010/75/EU får 

følgende regler anvendelse ved fastsettelse av perioder med 

oppstarting og stansing for forbrenningsanlegg som består av to 

eller flere enheter: 

a)  Det skal ses bort fra de verdier som måles under perioden 

med oppstarting for den første enheten som starter, og 

under perioden med stansing for den siste forbrennings-

enheten som stanser. 

b)  Det skal ses bort fra de verdier som fastsettes under andre 

perioder med oppstarting og stansing av individuelle 

enheter, bare dersom de måles eller, dersom måling ikke er 

teknisk eller økonomisk mulig å gjennomføre, beregnes 

separat for de berørte enhetene. 

2.  Ved anvendelsen av artikkel 3 nr. 27 i direktiv 

2010/75/EU skal periodene med oppstarting og stansing for 

forbrenningsanlegg som består av to eller flere enheter, bestå av 

bare perioden med oppstarting for den første forbrennings-

enheten som starter, samt perioden med stansing for den siste 

forbrenningsenheten som stanser. 

For forbrenningsanlegg der del 1 nr. 2, 4 og 6 i vedlegg V til 

direktiv 2010/75/EU tillater anvendelse av en utslipps-

grenseverdi på en del av et forbrenningsanlegg som slipper ut 

røykgass gjennom én eller flere atskilte piper i en felles 

skorstein, kan periodene med oppstarting og stansing fastsettes 

separat for hver del av forbrenningsanlegget. Periodene med 

oppstarting og stansing for en del av anlegget skal da bestå av 

perioden med oppstarting for den første forbrenningsenheten 

som starter i den delen av anlegget, samt perioden med stansing 

for den siste forbrenningsenheten som stanser i den delen av 

anlegget. 

Artikkel 6 

Fastsettelse av perioder med oppstarting og stansing ved 

hjelp av grenseverdier for belastning for forbrennings-

anlegg som produserer elektrisk kraft eller mekanisk energi 

1.  For forbrenningsanlegg som produserer elektrisk kraft og 

forbrenningsanlegg som produserer mekanisk energi, anses 

perioden med oppstarting for å slutte når anlegget når minste 

oppstartsbelastning for stabil produksjon. 

2.  Perioden med stansing skal anses for å begynne når 

tilførselen av brensel begynner å opphøre etter at minste 

stoppbelastning for stabil produksjon er nådd, og når produsert 

elektrisk kraft ikke lenger er tilgjengelig for nettet eller 

produsert mekanisk energi ikke lenger kan brukes i den 

mekaniske belastningen. 

3.  De grenseverdier for belastning som skal brukes til å 

fastsette slutten på perioden med oppstarting og begynnelsen på 

perioden med stansing for forbrenningsanlegg som produserer 

elektrisk kraft, og som skal inngå i anleggets tillatelse, skal 

tilsvare en fast prosentsats av forbrenningsanleggets nominelle 

elektriske effekt. 

4.  De grenseverdier for belastning som skal brukes til å 

fastsette slutten på perioden med oppstarting og begynnelsen på 

perioden med stansing for forbrenningsanlegg som produserer 

mekanisk energi, og som skal inngå i anleggets tillatelse, skal 

tilsvare en fast prosentsats av forbrenningsanleggets mekaniske 

effekt. 

Artikkel 7 

Fastsettelse av perioder med oppstarting og stansing ved 

hjelp av grenseverdier for belastning for 

forbrenningsanlegg som produserer varme 

1.  For forbrenningsanlegg som produserer varme, anses 

perioden med oppstarting for å slutte når anlegget når minste 

oppstartsbelastning for stabil produksjon og varme på en sikker 

og pålitelig måte kan leveres til et distribusjonsnett eller en 

varmeakkumulator eller brukes direkte i et lokalt industri-

anlegg. 

2.  Perioden med stansing skal anses for å begynne når 

anlegget når minste stoppbelastning for stabil produksjon og 

varme ikke lenger på en sikker og pålitelig måte kan leveres til 

et nett eller brukes direkte i et lokalt industrianlegg. 
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3.  De grenseverdier for belastning som skal brukes til å 

fastsette slutten på perioden med oppstarting og begynnelsen på 

perioden med stansing for forbrenningsanlegg som produserer 

varme, og som skal inngå i anleggets tewillatelse, skal tilsvare 

en fast prosentsats av forbrenningsanleggets nominelle termiske 

effekt. 

4.  Perioder når varmeproduserende anlegg varmer opp en 

akkumulator eller et reservoar uten at varmen leveres, skal 

anses som driftstimer og ikke som perioder med oppstarting 

eller stansing. 

Artikkel 8 

Fastsettelse av perioder med oppstarting og stansing ved 

hjelp av grenseverdier for belastning for forbrennings-

anlegg som produserer varme og elektrisk kraft 

For forbrenningsanlegg som produserer elektrisk kraft og 

varme, skal periodene med oppstarting og stansing fastsettes i 

henhold til artikkel 6 og 7, idet det tas hensyn til både den 

elektriske kraften og varmen som produseres. 

Artikkel 9 

Fastsettelse av perioder med oppstarting og stansing ved 

hjelp av driftsparametrer eller spesifikke prosesser 

Ved fastsettelse av minste oppstartsbelastning og minste 

stoppbelastning for stabil produksjon skal minst tre kriterier 

defineres, slik at slutten på perioden med oppstarting eller 

begynnelsen på perioden med stansing anses for å være nådd 

når minst to av kriteriene er oppfylt. 

Kriteriene skal velges blant følgende: 

1)  spesifikke prosesser fastsatt i vedlegget, eller tilsvarende 

prosesser som passer til anleggets tekniske egenskaper, 

2)  grenseverdier for driftsparametrene fastsatt i vedlegget, 

eller tilsvarende driftsparametrer som passer til anleggets 

tekniske egenskaper. 

Artikkel 10 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 7. mai 2012. 

 For Kommisjonen 

Janez POTOČNIK 

Medlem av Kommisjonen 

 

 _____  
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VEDLEGG 

SPESIFIKKE PROSESSER OG DRIFTSPARAMETRER FORBUNDET MED PERIODER MED 

OPPSTARTING OG STANSING 

1. Spesifikke prosesser forbundet med minste oppstartsbelastning for stabil produksjon 

1.1  For kjeler som fyres med fast brensel: fullstendig overgang fra å bruke støttebrennere eller supplerende brennere 

til bare å bruke normalt brensel. 

1.2  For kjeler som fyres med flytende brensel: oppstart av hovedbrenselpumpe og stabilisering av oljetrykk i 

brenneren, når brenselstrømmen kan brukes som indikator. 

1.3  For gassturbiner: punktet når forbrenningstypen skifter til stabil forbrenning med fullstendig forhåndsblanding, 

eller «tomgang». 

2. Driftsparametrer 

2.1  Oksygeninnhold i røykgassene. 

2.2  Temperatur i røykgassene. 

2.3  Damptrykk. 

2.4  For varmeproduserende anlegg: entalpi og hastighet på varmeoverførende væske. 

2.5  For anlegg som fyres med flytende brensel og gass: brenselstrømmen, i prosent av nominell kapasitet for 

brenselstrømmen. 

2.6  For dampkjelanlegg: dampens temperatur når den forlater kjelen. 

 ____________  


