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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/2010 

av 12. november 2019 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for  

avfallsforbrenning i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU 

[meddelt under nummer C(2019) 7987](*) 

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 13 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker (BAT) legges til grunn ved fastsettelse av vilkårene for tillatelser til 

anlegg som omfattes av kapittel II i direktiv 2010/75/EU, og vedkommende myndigheter bør fastsette utslipps-

grenseverdier som sikrer at utslippene under normale driftsforhold ikke overstiger de utslippsnivåene som er forbundet 

med de beste tilgjengelige teknikkene, som fastsatt i BAT-konklusjonene. 

2) Forumet sammensatt av representanter for medlemsstatene, berørte industrier og ikke-statlige organisasjoner som 

fremmer miljøvern, som ble opprettet ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011(2), avga 27. februar 2019 sin uttalelse 

til Kommisjonen om det foreslåtte innholdet i BAT-referansedokumentet for avfallsforbrenning. Uttalelsen er offentlig 

tilgjengelig. 

3) BAT-konklusjonene i vedlegget til denne beslutningen er det sentrale elementet i nevnte BAT-referansedokument. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i direktiv 

2010/75/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for avfallsforbrenning, som fastsatt i vedlegget, vedtas. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 12. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 3.12.2019, s. 55, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011 om opprettelse av et forum for utveksling av opplysninger i henhold til artikkel 13 i direktiv 

2010/75/EU om industriutslipp (EUT C 146 av 17.5.2011, s. 3). 

2022/EØS/81/148 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1549 

 

 

VEDLEGG 

KONKLUSJONER OM BESTE TILGJENGELIGE TEKNIKKER (BAT) FOR AVFALLSFORBRENNING 

VIRKEOMRÅDE 

Disse BAT-konklusjonene gjelder følgende former for virksomhet angitt i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU: 

5.2. Sluttbehandling eller gjenvinning av avfall ved avfallsforbrenningsanlegg 

a) for ikke-farlig avfall med en kapasitet på over 3 tonn per time, 

b) for farlig avfall med en kapasitet på over 10 tonn per dag. 

5.2. Sluttbehandling eller gjenvinning av avfall ved samforbrenningsanlegg 

a) for ikke-farlig avfall med en kapasitet på over 3 tonn per time, 

b) for farlig avfall med en kapasitet på over 10 tonn per dag, 

hvis hovedformål ikke er å produsere materielle produkter, og der minst ett av følgende vilkår er oppfylt: 

— Bare avfall, unntatt avfall som definert i artikkel 3 nr. 31 bokstav b) i direktiv 2010/75/EU, forbrennes. 

— Mer enn 40 % av den produserte varmen stammer fra farlig avfall. 

— Blandet kommunalt avfall forbrennes. 

5.3. a) Sluttbehandling av ikke-farlig avfall med en kapasitet på over 50 tonn per dag som innebærer behandling av slagg 

og/eller bunnaske fra avfallsforbrenningen. 

5.3. b) Gjenvinning, eller en blanding av gjenvinning og sluttbehandling, av ikke-farlig avfall med en kapasitet på over  

75 tonn per dag som innebærer behandling av slagg og/eller bunnaske fra avfallsforbrenningen. 

5.1. Sluttbehandling eller gjenvinning av farlig avfall med en kapasitet på over 10 tonn per dag som innebærer behandling av 

slagg og/eller bunnaske fra avfallsforbrenningen. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter ikke følgende: 

— Forbehandling av avfall før forbrenning. Dette kan være omfattet av BAT-konklusjonene for avfallsbehandling (WT). 

— Behandling av flygeaske fra forbrenning og andre restprodukter fra røykgassrensing (FGC). Dette kan være omfattet av 

BAT-konklusjonene for avfallsbehandling (WT). 

— Forbrenning eller samforbrenning av utelukkende gassformig avfall, bortsett fra det som stammer fra varmebehandling av 

avfall. 

— Behandling av avfall ved anlegg som omfattes av artikkel 42 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU. 

Andre BAT-konklusjoner og referansedokumenter som kan være relevante for de formene for virksomhet som omfattes av 

disse BAT-konklusjonene, er som følger: 

— Avfallsbehandling (WT). 

— Økonomi og virkninger på tvers av medier (ECM). 

— Utslipp fra lagring (EFS). 

— Energieffektivitet (ENE). 

— Industrielle kjølesystemer (ICS). 

— Overvåking av utslipp til luft og vann fra anlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet (ROM). 

— Store forbrenningsanlegg (LCP). 

— Felles systemer for rensing/håndtering av spillvann og avgasser i kjemisk sektor (CWW). 
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DEFINISJONER 

I disse BAT-konklusjonene gjelder følgende generelle definisjoner: 

Term Definisjon 

Generelle termer 

Kjelvirkningsgrad Forholdet mellom den energien som produseres av kjelen (f.eks. damp, varmt-

vann), og avfallets og hjelpebrenselets energitilførsel til ovnen (som nedre 

brennverdier). 

Behandlingsanlegg for bunnaske Anlegg der slagg og/eller bunnaske fra avfallsforbrenningen behandles for å 

skille ut og gjenvinne den verdifulle fraksjonen og nyttiggjøre den gjenværende 

fraksjonen. 

Dette omfatter ikke ren utskilling av grovmetall ved forbrenningsanlegget. 

Klinisk avfall Smittsomt eller på annen måte farlig avfall fra helseinstitusjoner (f.eks. syke-

hus). 

Kanaliserte utslipp Utslipp av forurensende stoffer til miljøet gjennom alle typer kanaler, rør, 

skorsteiner, piper, utløp, avtrekk osv. 

Kontinuerlig måling Måling ved hjelp av et automatisk målesystem som er permanent installert på 

anleggsstedet. 

Diffuse utslipp Ikke-kanaliserte utslipp (f.eks. av støv, flyktige forbindelser, lukt) til miljøet 

som kan stamme fra arealkilder (f.eks. tankbiler) eller punktkilder (f.eks. 

rørflenser). 

Eksisterende anlegg Et anlegg som ikke er et nytt anlegg. 

Flygeaske Partikler som stammer fra forbrenningskammeret eller dannes i røykgass-

trømmen, og som transporteres i røykgassen. 

Farlig avfall Farlig avfall som definert i artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/98/EF(1). 

Avfallsforbrenning Forbrenning av avfall, enten alene eller sammen med brensel, ved et 

forbrenningsanlegg. 

Forbrenningsanlegg Enten et avfallsforbrenningsanlegg som definert i artikkel 3 nr. 40 i direktiv 

2010/75/EU eller et samforbrenningsanlegg som definert i artikkel 3 nr. 41 i 

direktiv 2010/75/EU, som inngår i virkeområdet for disse BAT-konklusjonene. 

Større anleggsoppgradering En større endring av et anleggs utforming eller teknologi som innebærer store 

justeringer eller utskiftninger av prosess- og/eller renseteknikker og tilhørende 

utstyr. 

Fast kommunalt avfall Fast avfall fra husholdninger (blandet eller separat innsamlet) samt fast avfall 

fra andre kilder som er sammenlignbart med husholdningsavfall med hensyn til 

egenskaper og sammensetning. 

Nytt anlegg Et anlegg som først blir tillatt etter offentliggjøringen av disse BAT-konklusjo-

nene, eller en fullstendig erstatning av et anlegg etter offentliggjøringen av 

disse BAT-konklusjonene. 

Annet ikke-farlig avfall Ikke-farlig avfall som verken er fast kommunalt avfall eller kloakkslam. 

Del av et forbrenningsanlegg Ved bestemmelse av et forbrenningsanleggs brutto elektriske virkningsgrad 

eller brutto energieffektivitet kan en del av anlegget for eksempel vise til 

— en forbrenningslinje og dens dampsystem isolert sett, 

— en del av dampsystemet som er koplet til en eller flere kjeler, og som ledes 

til en kondensasjonsturbin, 

— resten av det samme dampsystemet som brukes til et annet formål, f.eks. 

ved at dampen eksporteres direkte. 
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Term Definisjon 

Generelle termer 

Periodisk måling Måling ved bestemte tidsintervaller ved hjelp av manuelle eller automatiske 

metoder. 

Restprodukter Ethvert flytende eller fast avfall som genereres av et forbrenningsanlegg eller av 

et behandlingsanlegg for bunnaske. 

Følsomme omgivelser Område som trenger særlig vern, f.eks. 

— boligområder, 

— områder der det pågår menneskelig virksomhet (f.eks. nærliggende arbeids-

plasser, skoler, dagsentre, rekreasjonsområder, sykehus eller pleiehjem). 

Kloakkslam Restslam fra oppbevaring, håndtering og behandling av spillvann fra hushold-

ninger, avløpsvann fra byområder eller spillvann fra industri. I disse BAT-

konklusjonene medregnes ikke restslam som utgjør farlig avfall. 

Slagg og/eller bunnaske Faste restprodukter som fjernes fra ovnen når avfallet er blitt forbrent. 

Gyldig halvtimesgjennomsnitt Et halvtimesgjennomsnitt anses som gyldig dersom det ikke pågår vedlikehold 

av eller er funksjonssvikt i det automatiske målesystemet. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (EUT L 312 av 

22.11.2008, s. 3). 

 

Term Definisjon 

Forurensende stoffer og parametrer 

As Summen av arsen og arsenforbindelser, uttrykt som As. 

Cd Summen av kadmium og kadmiumforbindelser, uttrykt som Cd. 

Cd+Tl Summen av kadmium, thallium og deres forbindelser, uttrykt som Cd+Tl. 

CO Karbonmonoksid. 

Cr Summen av krom og kromforbindelser, uttrykt som Cr. 

Cu Summen av kobber og kobberforbindelser, uttrykt som Cu. 

Dioksinlignende PCB PCB som utviser en lignende toksisitet som 2,3,7,8-substitutert PCDD/PCDF 

ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). 

Støv Samlet mengde partikler (i luft). 

HCl Hydrogenklorid. 

HF Hydrogenfluorid. 

Hg Summen av kvikksølv og kvikksølvforbindelser, uttrykt som Hg. 

Glødetap Endring i masse som følge av at en prøve varmes opp under angitte forhold. 

N2O Dinitrogenmonoksid (dinitrogenoksid). 

NH3 Ammoniakk. 

NH4-N Ammoniumnitrogen, uttrykt som N. Omfatter fri ammoniakk (NH3) og am-

monium (NH4
+). 

Ni Summen av nikkel og nikkelforbindelser, uttrykt som Ni. 

NOX Summen av nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2), uttrykt som 

NO2. 
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Term Definisjon 

Forurensende stoffer og parametrer 

Pb Summen av bly og blyforbindelser, uttrykt som Pb. 

PBDD/F Polybromerte dibenzo-p-dioksiner og -furaner. 

PCB Polyklorerte bifenyler. 

PCDD/F Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og -furaner. 

POP-er Persistente organiske forurensende stoffer som oppført i vedlegg IV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004(1) med endringer. 

Sb Summen av antimon og antimonforbindelser, uttrykt som Sb. 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V Summen av antimon, arsen, bly, krom, kobolt, kobber, mangan, nikkel, vanadi-

um og deres forbindelser, uttrykt som Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V. 

SO2 Svoveldioksid. 

Sulfat (SO4
2-) Oppløst sulfat, uttrykt som SO4

2–. 

TOC Totalt organisk karbon, uttrykt som C (i vann). Omfatter alle organiske forbin-

delser. 

TOC-innhold (i faste restprodukter) Innhold av totalt organisk karbon. Mengden karbon som omdannes til karbondi-

oksid ved forbrenning, og som ikke frigis som karbondioksid ved syrebehand-

ling. 

TSS Totalt suspendert fast stoff. Massekonsentrasjonen av alle suspenderte faste 

stoffer (i vann) målt ved filtrering gjennom glassfiberfiltre og gravimetri. 

Tl Summen av thallium og thalliumforbindelser, uttrykt som Tl. 

TVOC Totalt flyktig organisk karbon, uttrykt som C (i luft). 

Zn Summen av sink og sinkforbindelser, uttrykt som Zn. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske forurensende stoffer, og om endring av 

direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 av 30.4.2004, s. 7). 

FORKORTELSER 

I disse BAT-konklusjonene gjelder følgende forkortelser: 

Forkortelse Definisjon 

EMS Miljøstyringsordning 

FDBR Fachverband Anlagenbau (fra det tidligere navnet på organisasjonen: Fach-

verband Dampfkessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau) 

FGC Røykgassrensing 

OTNOC Andre forhold enn normale driftsforhold 

SCR Selektiv katalytisk reduksjon. 

SNCR Selektiv ikke-katalytisk reduksjon. 

I-TEQ Internasjonal toksisitetsekvivalent i henhold til NATOs (Den nordatlantiske 

traktats organisasjons) ordninger 

WHO-TEQ Toksisitetsekvivalent i henhold til WHOs (Verdens helseorganisasjons) ordnin-

ger 
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GENERELLE BETRAKTNINGER 

Beste tilgjengelige teknikker 

De teknikkene som er oppført og beskrevet i disse BAT-konklusjonene, er verken normative eller uttømmende. Det kan brukes 

andre teknikker som sikrer minst et tilsvarende miljøvernnivå. 

Med mindre annet er angitt, kan disse BAT-konklusjonene brukes generelt. 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for utslipp til luft 

Utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for utslipp til luft i disse BAT-konklu-

sjonene, viser til konsentrasjoner uttrykt som masse av stoffer sluppet ut per volum røykgass eller utsugd luft under følgende 

standardforhold: tørr gass ved en temperatur på 273,15 K og et trykk på 101,3 kPa, uttrykt i mg/Nm3, μg/Nm3, ng I-TEQ/Nm3 

eller ng WHO-TEQ/Nm3. 

Referansenivåene for oksygen som brukes til å uttrykke BAT-AEL-verdier i dette dokumentet, vises i tabellen nedenfor. 

Virksomhet Referansenivå for oksygen (OR) 

Avfallsforbrenning 11 volumprosent (tørr) 

Behandling av bunnaske Ingen korreksjon for oksygennivået 

Følgende formel brukes til å beregne utslippskonsentrasjonen ved referansenivået for oksygen: 

 

der 

ER: utslippskonsentrasjon ved referansenivået for oksygen, OR 

OR: referansenivå for oksygen i volumprosent 

EM: målt utslippskonsentrasjon 

OM: målt oksygennivå i volumprosent. 

For perioder for gjennomsnittsberegning gjelder følgende definisjoner: 

Type måling Periode for gjennomsnittsberegning Definisjon 

Kontinuerlig Halvtimesgjennomsnitt Gjennomsnittsverdi over en periode på 

30 minutter 

Døgngjennomsnitt Gjennomsnitt over en periode på ett døgn 

basert på gyldige halvtimesgjennomsnitt 

Periodisk Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden Gjennomsnittsverdi av tre målinger etter 

hverandre på minst 30 minutter hver(1) 

Langtidsprøvetaking Verdi over en prøvetakingsperiode på to 

til fire uker 

(1) For alle parametrer der det på grunn av begrensninger ved prøvetakingen eller analysen ikke er hensiktsmessig med en prøvetaking/måling 

på 30 minutter og/eller et gjennomsnitt av tre målinger etter hverandre, kan det brukes en mer hensiktsmessig framgangsmåte. For PCDD/F 

og dioksinlignende PCB brukes det én prøvetakingsperiode på seks til åtte timer ved korttidsprøvetaking. 

Når avfallet forbrennes sammen med annet brensel som ikke er avfall, gjelder de BAT-AEL-verdiene for utslipp til luft som er 

angitt i disse BAT-konklusjonene, for hele volumet av røykgass som genereres.  
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Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for utslipp til vann 

Utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for utslipp til vann i disse BAT-

konklusjonene, viser til konsentrasjoner (masse av stoffer sluppet ut per volum vann), uttrykt i mg/l eller ng I-TEQ/l. 

Når det gjelder spillvann fra FGC, viser BAT-AEL enten til stikkprøver (gjelder bare TSS) eller til døgngjennomsnitt, dvs.  

24-timers gjennomstrømningsproporsjonale samleprøver. Tidsproporsjonale samleprøver kan brukes dersom det påvises 

tilstrekkelig gjennomstrømningsstabilitet. 

Når det gjelder spillvann fra behandling av bunnaske, viser BAT-AEL til ett av følgende to alternativer: 

— Ved kontinuerlige utslipp: døgngjennomsnittsverdier, dvs. 24-timers gjennomstrømningsproporsjonale samleprøver. 

— Ved batchvise utslipp: gjennomsnittsverdier for utslippets varighet tatt som gjennomstrømningsproporsjonale samleprøver 

eller, forutsatt at avløpsvannet er riktig blandet og homogent, en stikkprøve tatt før utslippet. 

BAT-AEL-verdiene for utslipp til vann gjelder på det punktet der utslippet forlater anlegget. 

Energieffektivitetsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEEL) 

BAT-AEEL-verdiene som angis i disse BAT-konklusjonene for forbrenning av ikke-farlig avfall bortsett fra kloakkslam og av 

farlig treavfall, uttrykkes som 

— brutto elektrisk virkningsgrad når det dreier seg om et forbrenningsanlegg eller en del av et forbrenningsanlegg som 

produserer elektrisitet ved hjelp av en kondensasjonsturbin, 

— brutto energieffektivitet når det dreier seg om et forbrenningsanlegg eller en del av et forbrenningsanlegg som 

— produserer bare varme eller 

— produserer elektrisitet ved hjelp av en mottrykksturbin og varme av dampen som kommer ut av turbinen. 

Dette uttrykkes som følger: 

Brutto elektrisk virkningsgrad 

 

Brutto energieffektivitet 

 

der 

— We: produsert elektrisk effekt i MW 

— Qhe: varmeeffekt som leveres til varmevekslerne på primærsiden, i MW 

— Qde: direkte eksportert varmeeffekt (som damp eller varmtvann) minus varmeeffekten av returstrømmen, i 

MW 

— Qb: varmeeffekt som produseres av kjelen, i MW 

— Qi: varmeeffekt (som damp eller varmtvann) som brukes internt (f.eks. til gjenoppvarming av røykgass), i 

MW 

— Qth: tilført varme til varmebehandlingsenhetene (f.eks. ovner), inkludert avfallet og hjelpebrenslene som 

brukes kontinuerlig (ikke f.eks. til oppstart), i MWth uttrykt som nedre brennverdi. 

BAT-AEEL-verdiene som angis i disse BAT-konklusjonene for forbrenning av kloakkslam og farlig avfall bortsett fra farlig 

treavfall, uttrykkes som kjelvirkningsgrad. 
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BAT-AEEL uttrykkes i prosent. 

Overvåking knyttet til BAT-AEEL-verdiene er angitt i BAT 2. 

Innhold av uforbrente stoffer i bunnaske/slagg 

Innholdet av uforbrente stoffer i slagg og/eller bunnaske uttrykkes som en prosentandel av tørrvekten, enten som glødetapet 

eller som TOC-massefraksjonen. 

1. BAT-KONKLUSJONER 

1.1. Miljøstyringsordninger 

BAT 1. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre den samlede miljøprestasjonen er å innføre og gjennomføre en 

miljøstyringsordning (EMS) som omfatter samtlige av følgende punkter: 

i) Engasjement, lederskap og ansvarlighet fra ledelsen, herunder den øverste ledelsen, med henblikk på å 

gjennomføre en effektiv miljøstyringsordning. 

ii) En analyse som omfatter bestemmelse av organisasjonens kontekst, identifisering av berørte parters behov og 

forventninger, identifisering av hvilke egenskaper ved anlegget som er forbundet med mulige risikoer for 

miljøet (eller for menneskers helse), samt av gjeldende lovfestede miljøkrav. 

iii) Utarbeiding av en miljøpolitikk som omfatter kontinuerlig forbedring av anleggets miljøprestasjon. 

iv) Fastsettelse av mål og ytelsesindikatorer for viktige miljøaspekter, herunder sikring av at gjeldende lovfestede 

krav overholdes. 

v) Planlegging og gjennomføring av nødvendige prosedyrer og tiltak (herunder korrigerende og forebyggende 

tiltak ved behov) for å nå miljømålene og unngå miljørisikoer. 

vi) Fastsettelse av strukturer, roller og ansvarsområder i forbindelse med miljøaspekter og -mål og sikring av at 

nødvendige økonomiske og menneskelige ressurser finnes. 

vii) Sikring av den nødvendige kompetansen og bevisstheten blant personale som har arbeidsoppgaver som kan 

påvirke anleggets miljøprestasjon (f.eks. gjennom informasjon og opplæring). 

viii) Intern og ekstern kommunikasjon. 

ix) Fremming av arbeidstakernes deltakelse i god miljøstyringspraksis. 

x) Utarbeiding og vedlikehold av en styringshåndbok og skriftlige prosedyrer for å overvåke aktiviteter med 

betydelig miljøvirkning samt relevant dokumentasjon. 

xi) Effektiv driftsplanlegging og prosesstyring. 

xii) Gjennomføring av egnede vedlikeholdsprogrammer. 

xiii) Protokoller for beredskap og innsats i nødssituasjoner, herunder forebygging og/eller reduksjon av de 

negative (miljømessige) virkningene av nødssituasjoner. 

xiv) Ved utforming (eller ombygging) av et (nytt) anlegg eller en del av det skal det tas hensyn til anleggets 

miljøvirkning i hele dets levetid, noe som omfatter konstruksjon, vedlikehold, drift og nedlegging. 

xv) Gjennomføring av et overvåkings- og måleprogram. Informasjon kan ved behov finnes i referanserapporten 

om overvåking av utslipp til luft og vann fra anlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet. 

xvi) Regelmessige sammenligninger med andre foretak innenfor samme sektor. 

xvii) Periodisk uavhengig (dersom det er mulig) intern revisjon og periodisk uavhengig ekstern revisjon for å 

vurdere miljøprestasjonen og fastslå om miljøstyringsordningen fungerer som planlagt og er korrekt 

gjennomført og vedlikeholdt. 

xviii) Vurdering av årsaker til avvik, gjennomføring av korrigerende tiltak som reaksjon på avvik, gjennomgåelse 

av hvor effektive de korrigerende tiltakene er, og fastsettelse av om det foreligger eller kan oppstå lignende 

avvik.  
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xix) Periodisk gjennomgåelse av miljøstyringsordningen og dens fortsatte egnethet, tilstrekkelighet og virkning, 

utført av den øverste ledelsen. 

xx) Følge og ta hensyn til utviklingen av renere teknikker. 

Spesifikt når det gjelder forbrenningsanlegg og, dersom det er relevant, behandlingsanlegg for bunnaske, er beste 

tilgjengelige teknikk også å innarbeide følgende elementer i miljøstyringsordningen: 

xxi) For forbrenningsanlegg: håndtering av avfallsstrømmer (se BAT 9). 

xxii) For behandlingsanlegg for bunnaske: kvalitetsstyring av sluttproduktet (se BAT 10). 

xxiii) En plan for håndtering av restprodukter, herunder tiltak som har som mål å 

a) minimere produksjonen av restprodukter, 

b) optimere gjenbruk, regenerering, materialgjenvinning og/eller gjenvinning av energien fra rest-

produktene, 

c) sikre riktig sluttbehandling av restproduktene. 

xxiv) For forbrenningsanlegg: en plan for håndtering av andre forhold enn normale driftsforhold (OTNOC) (se 

BAT 18). 

xxv) For forbrenningsanlegg: en plan for håndtering av ulykker (se avsnitt 2.4). 

xxvi) For behandlingsanlegg for bunnaske: håndtering av diffuse utslipp av støv (se BAT 23). 

xxvii) En lukthåndteringsplan i tilfeller der det forventes og/eller er dokumentert luktproblemer i følsomme omgi-

velser (se avsnitt 2.4). 

xxviii) En støyhåndteringsplan (se også BAT 37) i tilfeller der det forventes og/eller er dokumentert støyplager i 

følsomme omgivelser (se avsnitt 2.4). 

Merknad 

Ved forordning (EF) nr. 1221/2009 opprettes Unionens ordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), som er et 

eksempel på en miljøstyringsordning som er i samsvar med denne beste tilgjengelige teknikken. 

Bruk 

Miljøstyringsordningens detaljnivå og formaliseringsgrad avhenger normalt av anleggets art, størrelse og kompleksitet 

samt miljøvirkningene det kan ha (bestemmes også av typen og mengden avfall som behandles). 

1.2. Overvåking 

BAT 2. Beste tilgjengelige teknikk er å bestemme enten brutto elektrisk virkningsgrad, brutto energieffektivitet eller 

kjelvirkningsgrad for anlegget som helhet eller for alle relevante deler av forbrenningsanlegget. 

Beskrivelse 

For nye forbrenningsanlegg eller etter enhver endring av et eksisterende forbrenningsanlegg som kan ha en vesentlig 

innvirkning på energieffektiviteten, bestemmes brutto elektrisk virkningsgrad, brutto energieffektivitet eller kjel-

virkningsgrad ved å gjennomføre en ytelsesprøving ved full belastning. 

For et eksisterende forbrenningsanlegg som ikke har gjennomført en ytelsesprøving, eller dersom det av tekniske 

grunner ikke kan gjennomføres en ytelsesprøving ved full belastning, kan brutto elektrisk virkningsgrad, brutto 

energieffektivitet eller kjelvirkningsgrad bestemmes på grunnlag av dimensjonerende verdier ved de forholdene som 

gjelder for ytelsesprøvingen. 

Når det gjelder ytelsesprøvingen, foreligger det ingen EN-standard for bestemmelse av kjelvirkningsgrad for 

forbrenningsanlegg. For ristfyrte forbrenningsanlegg kan FDBR-retningslinje RL 7 brukes. 

BAT 3. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke viktige prosessparametrer som er relevante for utslipp til luft og 

vann, herunder de som er angitt nedenfor. 
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Strøm/sted Parametrer Overvåking 

Røykgass fra avfallsforbrenning Gjennomstrømning, oksygeninnhold, 

temperatur, trykk, vanndampinnhold 

Kontinuerlig måling 
Forbrenningskammer Temperatur 

Spillvann fra våt FGC Gjennomstrømning, pH, temperatur 

Spillvann fra behandlingsanlegg for 

bunnaske 

Gjennomstrømning, pH, konduktivitet 

BAT 4. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke kanaliserte utslipp til luft med minst den frekvensen som angis 

nedenfor, og i samsvar med EN-standarder. Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er beste tilgjengelige teknikk å 

bruke ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som sikrer data av tilsvarende 

vitenskapelig kvalitet. 

Stoff/parameter Prosess Standard(er)(1) 
Laveste 

overvåkingsfrekvens(2) 

Overvåking 

forbundet med 

NOX Avfallsforbrenning Generiske EN-

standarder 

Kontinuerlig BAT 29 

NH3 Avfallsforbrenning ved 

bruk av SNCR og/eller 

SCR 

Generiske EN-

standarder 

Kontinuerlig BAT 29 

N2O — Avfallsforbrenning i 

virvelsjiktovn 

— Avfallsforbrenning ved 

bruk av SNCR med 

urea 

EN 21258(3) En gang i året BAT 29 

CO Avfallsforbrenning Generiske EN-

standarder 

Kontinuerlig BAT 29 

SO2 Avfallsforbrenning Generiske EN-

standarder 

Kontinuerlig BAT 27 

HCl Avfallsforbrenning Generiske EN-

standarder 

Kontinuerlig BAT 27 

HF Avfallsforbrenning Generiske EN-

standarder 

Kontinuerlig(4) BAT 27 

Støv Behandling av bunnaske EN 13284-1 En gang i året BAT 26 

Avfallsforbrenning Generiske EN-

standarder og 

EN 13284-2 

Kontinuerlig BAT 25 

Metaller og 

metalloider 

unntatt kvikksølv 

(As, Cd, Co, Cr, 

Cu, Mn, Ni, Pb, 

Sb, Tl, V) 

Avfallsforbrenning EN 14385 En gang hver sjette 

måned 

BAT 25 

Hg Avfallsforbrenning Generiske EN-

standarder og 

EN 14884 

Kontinuerlig(5) BAT 31 

TVOC Avfallsforbrenning Generiske EN-

standarder 

Kontinuerlig BAT 30 

PBDD/F Avfallsforbrenning(6) Ingen EN-standard 

foreligger. 

En gang hver sjette 

måned 

BAT 30 
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Stoff/parameter Prosess Standard(er)(1) 
Laveste 

overvåkingsfrekvens(2) 

Overvåking 

forbundet med 

PCDD/F Avfallsforbrenning EN 1948-1, EN 1948-2, 

EN 1948-3 

En gang hver sjette 

måned ved 

korttidsprøvetaking 

BAT 30 

Ingen EN-standard 

foreligger for 

langtidsprøvetaking. 

EN 1948-2, EN 1948-3 

En gang i måneden ved 

langtidsprøvetaking(7) 

BAT 30 

Dioksinlignende 

PCB 

Avfallsforbrenning EN 1948-1, EN 1948-2, 

EN 1948-4 

En gang hver sjette 

måned ved 

korttidsprøvetaking(8) 

BAT 30 

Ingen EN-standard 

foreligger for 

langtidsprøvetaking. 

EN 1948-2, EN 1948-4 

En gang i måneden ved 

langtidsprøvetaking(7) 

(8) 

BAT 30 

Benzo[a]pyren Avfallsforbrenning Ingen EN-standard 

foreligger. 

En gang i året BAT 30 

(1) Generiske EN-standarder for kontinuerlige målinger er EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 og EN 14181. EN-standarder for 

periodiske målinger er angitt i tabellen eller i fotnotene. 

(2) Ved periodisk overvåking får overvåkingsfrekvensen ikke anvendelse dersom eneste formål med drift av anlegget er å utføre en 

utslippsmåling. 

(3) Dersom det utføres kontinuerlig overvåking av N2O, gjelder de generiske EN-standardene for kontinuerlige målinger. 

(4) Kontinuerlig måling av HF kan erstattes med periodiske målinger med en laveste frekvens på en gang hver sjette måned dersom 

det påvises at HCl-utslippsnivåene er tilstrekkelig stabile. Ingen EN-standard foreligger for periodisk måling av HF. 

(5) For anlegg der det forbrennes avfall med påvist lavt og stabilt innhold av kvikksølv (f.eks. enkeltstrømmer av avfall med 

kontrollert sammensetning), kan kontinuerlig overvåking av utslipp erstattes med langtidsprøvetaking (ingen EN-standard 

foreligger for langtidsprøvetaking av Hg) eller periodiske målinger med en laveste frekvens på en gang hver sjette måned.  

I sistnevnte tilfelle er den relevante standarden EN 13211. 

(6) Overvåkingen gjelder bare for forbrenning av avfall som inneholder bromerte flammehemmere, og for anlegg som bruker BAT 

31 bokstav d) med kontinuerlig innsprøyting av brom. 

(7) Overvåkingen gjelder ikke dersom det påvises at utslippsnivåene er tilstrekkelig stabile. 

(8) Overvåkingen gjelder ikke dersom det påvises at utslippene av dioksinlignende PCB er mindre enn 0,01 ng WHO-TEQ/Nm3. 

BAT 5. Beste tilgjengelige teknikk er å på egnet måte overvåke kanaliserte utslipp til luft fra forbrenningsanlegget 

under OTNOC. 

Beskrivelse 

Overvåkingen kan utføres ved direkte utslippsmålinger (f.eks. når det gjelder forurensende stoffer som overvåkes 

kontinuerlig) eller ved å overvåke surrogatparametrer dersom dette viser seg å være av minst tilsvarende høy 

vitenskapelig kvalitet som direkte utslippsmålinger. Utslipp under oppstart og stopp mens det ikke forbrennes avfall, 

herunder utslipp av PCDD/F, estimeres på grunnlag av målekampanjer, f.eks. hvert tredje år, som utføres under 

planlagte oppstarter/stopp. 

BAT 6. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp til vann fra FCG og/eller behandling av bunnaske med minst 

den frekvensen som angis nedenfor, og i samsvar med EN-standarder. Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er 

beste tilgjengelige teknikk å bruke ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som 

sikrer data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet.  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1559 

 

 

Stoff/parameter Prosess Standard(er) 
Laveste 

overvåkingsfrekvens 

Overvåking 

forbundet med 

Totalt organisk 

karbon (TOC) 

FGC EN 1484 En gang i måneden 

BAT 34 

Behandling av bunnaske En gang i måneden(1) 

Totalt suspendert 

fast stoff (TSS) 

FGC EN 872 En gang om dagen(2) 

Behandling av bunnaske En gang i måneden(1) 

As FGC 

Flere EN-standarder 

foreligger (f.eks. 

EN ISO 11885, 

EN ISO 15586 eller 

EN ISO 17294-2). 

En gang i måneden 

Cd FGC 

Cr FGC 

Cu FGC 

Mo FGC 

Ni FGC 

Pb FGC En gang i måneden 

Behandling av bunnaske En gang i måneden(1) 

Sb FGC 

En gang i måneden 

Tl FGC 

Zn FGC 

Hg FGC Flere EN-standarder 

foreligger (f.eks. 

EN ISO 12846 eller 

EN ISO 17852). 

Ammoniumnitrog

en (NH4-N) 

Behandling av bunnaske Flere EN-standarder 

foreligger (f.eks. 

EN ISO 11732, 

EN ISO 14911). 

En gang i måneden(1) Klorid (Cl–) Behandling av bunnaske Flere EN-standarder 

foreligger (f.eks. EN 

ISO 10304-1, EN ISO 

15682). 

Sulfat (SO4
2-) Behandling av bunnaske EN ISO 10304-1 

PCDD/F FGC Ingen EN-standard 

foreligger. 

En gang i måneden(1) 

Behandling av bunnaske En gang hver sjette 

måned 

(1) Overvåkingsfrekvensen kan være minst en gang hver sjette måned dersom det påvises at utslippene er tilstrekkelig stabile. 

(2) De daglige målingene i form av 24-timers gjennomstrømningsproporsjonale samleprøver kan erstattes med daglige 

stikkprøvemålinger. 

BAT 7. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke innholdet av uforbrente stoffer i slagg og bunnaske ved 

forbrenningsanlegget med minst den frekvensen som angis nedenfor, og i samsvar med EN-standarder.  



Nr. 81/1560 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Parameter Standard(er) 
Laveste 

overvåkingsfrekvens 

Overvåking 

forbundet med 

Glødetap(1) EN 14899 og enten EN 

15169 eller EN 15935 
En gang hver tredje 

måned 
BAT 14 

Totalt organisk karbon(1)(2) EN 14899 og enten EN 

13137 eller EN 15936 

(1) Enten glødetap eller totalt organisk karbon overvåkes. 

(2) Elementært karbon (f.eks. bestemt i samsvar med DIN 19539) kan trekkes fra måleresultatet. 

BAT 8. Med hensyn til forbrenning av farlig avfall som inneholder persistente organiske forurensende stoffer (POP), 

er beste tilgjengelige teknikk å bestemme POP-innholdet i de utgående strømmene (f.eks. i slagg, bunnaske, røykgass 

eller spillvann) etter at forbrenningsanlegget tas i bruk, og etter enhver endring som kan ha vesentlig innvirkning på 

POP-innholdet i de utgående strømmene. 

Beskrivelse 

POP-innholdet i de utgående strømmene bestemmes ved direkte målinger eller indirekte metoder (f.eks. kan ak-

kumulert mengde POP i flygeaske, tørre restprodukter fra FGC, spillvann fra FGC og tilhørende slam fra behandling 

av spillvann bestemmes ved å overvåke POP-innholdet i røykgassen før og etter FGC-systemet) eller basert på studier 

som er representative for anlegget. 

Bruk 

Kan bare brukes på anlegg som 

— forbrenner farlig avfall med et POP-innhold før forbrenning som overstiger konsentrasjonsgrensene fastsatt i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 850/2004 med endringer, og 

— ikke oppfyller spesifikasjonene i prosessbeskrivelsen i kapittel IV.G.2 bokstav g) i UNEPs tekniske retningslinjer 

UNEP/CHW.13/6/Add.1/Rev.1. 

1.3. Generelle miljøprestasjoner og forbrenningseffektivitet 

BAT 9. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre forbrenningsanleggets generelle miljøprestasjoner gjennom 

håndtering av avfallsstrømmene (se BAT 1) er å bruke alle teknikkene i bokstav a) til c) nedenfor og i relevante 

tilfeller også teknikkene i bokstav d), e) og f). 

 Teknikk Beskrivelse 

a) Bestemmelse av avfallstyper som kan 

forbrennes 

Identifisering, basert på forbrenningsanleggets egenskaper, av de 

typene avfall som kan forbrennes, med utgangspunkt i f.eks. fysisk 

tilstand, kjemiske karakteristika, farlige egenskaper samt akseptable 

nivåer for brennverdi, fuktighet, askeinnhold og størrelse. 

b) Utarbeiding og gjennomføring av 

prosedyrer for karakterisering og 

forhåndsgodkjenning av avfall 

Formålet med disse prosedyrene er å sikre at avfallsbehandlingen er 

teknisk (og rettslig) egnet for en bestemt type avfall før avfallet 

ankommer anlegget. De omfatter prosedyrer for å samle inn informa-

sjon om det tilførte avfallet og kan omfatte prøvetaking og karakteri-

sering av avfallet med henblikk på å få tilstrekkelig kunnskap om 

avfallets sammensetning. Prosedyrene for forhåndsgodkjenning av 

avfallet er risikobaserte og tar f.eks. hensyn til avfallets farlige egen-

skaper, risikoene som avfallet utgjør med hensyn til prosessikkerhet, 

sikkerhet på arbeidsplassen og miljøvirkning, samt informasjonen 

som framlegges av den eller de tidligere avfallsbesitterne. 
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 Teknikk Beskrivelse 

c) Utarbeiding og gjennomføring av 

prosedyrer for godkjenning av avfall 

Formålet med godkjenningsprosedyrene er å bekrefte avfallets egen-

skaper som ble identifisert i forbindelse med forhåndsgodkjenningen. 

Disse prosedyrene definerer hvilke elementer som skal kontrolleres 

når avfallet leveres på anlegget, samt kriteriene for godkjenning og 

avvisning av avfallet. De kan omfatte prøvetaking, inspeksjon og 

analyse av avfallet. Prosedyrene for godkjenning av avfallet er risiko-

baserte og tar f.eks. hensyn til avfallets farlige egenskaper, risikoene 

som avfallet utgjør med hensyn til prosessikkerhet, sikkerhet på 

arbeidsplassen og miljøvirkning, samt informasjonen som framlegges 

av den eller de tidligere avfallsbesitterne. De elementene som skal 

overvåkes for hver avfallstype, er angitt i BAT 11. 

d) Opprettelse og gjennomføring av et 

system for sporing av og fortegnelse 

over avfall 

Formålet med et system for sporing av og fortegnelse over avfall er å 

spore plasseringen av og mengden avfall på anlegget. Det inneholder 

all informasjonen som er generert i forbindelse med prosedyrene for 

forhåndsgodkjenning (f.eks. dato for avfallets ankomst på anlegget og 

dets entydige referansenummer, informasjon om tidligere avfallsbe-

sittere, resultater fra forhåndsgodkjennings- og godkjenningsanalyser, 

arten og mengden av avfall på anlegget, herunder alle identifiserte 

farer), godkjenning, lagring, behandling og/eller transport bort fra 

anleggsstedet. Avfallssporingssystemet er risikobasert og tar f.eks. 

hensyn til avfallets farlige egenskaper, risikoene som avfallet utgjør 

med hensyn til prosessikkerhet, sikkerhet på arbeidsplassen og 

miljøvirkning, samt informasjonen som framlegges av den eller de 

tidligere avfallsbesitterne. 

Avfallssporingssystemet omfatter tydelig merking av avfall som 

lagres andre steder enn i avfallsbunkeren eller slamtanken (f.eks. i 

containere, fat, baller eller andre former for emballasje), slik at det 

kan identifiseres til enhver tid. 

e) Avfallssegregering Forskjellige typer avfall holdes atskilt på grunnlag av sine egenskaper 

for å muliggjøre en enklere og mer miljømessig sikker lagring og 

forbrenning. Avfallssegregering bygger på fysisk atskillelse av for-

skjellige typer avfall og på prosedyrer som identifiserer når og hvor 

avfallet lagres. 

f) Verifisering av at forskjellige typer 

farlig avfall er forenlige før de blandes 

Forenligheten sikres ved hjelp av en rekke kontrolltiltak og tester for 

å påvise eventuelle uønskede og/eller potensielt farlige kjemiske 

reaksjoner mellom forskjellige typer avfall (f.eks. polymerisering, 

gassutvikling, eksoterm reaksjon, nedbryting) ved blanding. Foren-

lighetsprøvingene er risikobaserte og tar f.eks. hensyn til avfallets 

farlige egenskaper, risikoene som avfallet utgjør med hensyn til 

prosessikkerhet, sikkerhet på arbeidsplassen og miljøvirkning, samt 

informasjonen som framlegges av den eller de tidligere avfallsbe-

sitterne. 

BAT 10. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre de generelle miljøprestasjonene til behandlingsanlegget for 

bunnaske er å inkludere funksjoner for kvalitetsstyring av sluttproduktet i miljøstyringsordningen (se BAT 1). 

Beskrivelse 

Funksjoner for kvalitetsstyring av sluttproduktet inkluderes i miljøstyringsordningen for å sikre at kvaliteten på 

sluttproduktet fra bunnaskebehandlingen er i samsvar med forventningene, ved hjelp av eksisterende EN-standarder 

dersom slike foreligger. Dette gjør det også mulig å overvåke og optimere bunnaskebehandlingen.  
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BAT 11. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre forbrenningsanleggets generelle miljøprestasjoner er å overvåke 

avfallsleveransene som en del av prosedyrene for godkjenning av avfallet (se BAT 9 bokstav c)), inkludert, avhengig 

av risikoen forbundet med det innkommende avfallet, elementene nedenfor. 

Avfallstype Overvåking av avfallsleveranser 

Fast kommunalt avfall og annet ikke-farlig 

avfall 

— Påvisning av radioaktivitet 

— Veiing av avfallsleveransene 

— Visuell inspeksjon 

— Periodisk prøvetaking av avfallsleveranser og analyse av viktige 

egenskaper/stoffer (f.eks. brennverdi og innhold av halogener og 

metaller/metalloider). For fast kommunalt avfall innebærer dette 

separat lossing. 

Kloakkslam — Veiing av avfallsleveransene (eller måling av gjennomstrøm-

ningen dersom kloakkslammet leveres via rørledning) 

— Visuell inspeksjon, så langt det er teknisk mulig 

— Periodisk prøvetaking og analyse av viktige egenskaper/stoffer 

(f.eks. brennverdi og innhold av vann, aske og kvikksølv) 

Farlig avfall bortsett fra klinisk avfall — Påvisning av radioaktivitet 

— Veiing av avfallsleveransene 

— Visuell inspeksjon, så langt det er teknisk mulig 

— Kontroll og sammenligning av individuelle avfallsleveranser med 

erklæringen fra avfallsprodusenten 

— Prøvetaking av innholdet i 

— alle tankbiler og -tilhengere 

— emballert avfall (f.eks. på fat, i IBC-containere eller i mindre 

emballasje) 

og analyse av 

— forbrenningsparametrer (herunder brennverdi og flamme-

punkt) 

— avfallsforenlighet, for å avdekke eventuelle farlige reaksjo-

ner som kan oppstå ved blanding av forskjellige typer avfall, 

før lagring (BAT 9 bokstav f)) 

— viktige stoffer, herunder persistente organiske forurensende 

stoffer (POP), halogener, svovel og metaller/metalloider 

Klinisk avfall — Påvisning av radioaktivitet 

— Veiing av avfallsleveransene 

— Visuell inspeksjon av at emballasjen er hel 

BAT 12. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere miljørisikoen forbundet med mottak, håndtering og lagring av 

avfall er å bruke begge teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse 

a) Ugjennomtrengelige overflater med 

egnet infrastruktur for drenering 

På grunnlag av risikoen for at avfallet forurenser jord eller vann, 

gjøres overflatene i områdene for mottak, håndtering og lagring av 

avfall ugjennomtrengelige for de aktuelle væskene og utstyres med en 

egnet infrastruktur for drenering (se BAT 32). Det verifiseres 

regelmessig at overflatene er tette, så langt det er teknisk mulig. 

b) Tilstrekkelig lagringskapasitet for 

avfall 

Det skal treffes tiltak for å unngå opphopning av avfall, f.eks.: 

— Den maksimale lagringskapasiteten for avfall er tydelig fastsatt 

og overskrides ikke, idet det tas hensyn til avfallets egenskaper 

(f.eks. med tanke på risikoen for brann) og behandlingskapa-

siteten. 

— Mengden avfall som lagres, kontrolleres regelmessig mot 

maksimal tillatt lagringskapasitet. 

— For avfall som ikke blandes under lagring (f.eks. klinisk 

avfall og emballert avfall), er maksimal oppholdstid tydelig 

fastsatt. 
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BAT 13. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere miljørisikoen forbundet med lagring og håndtering av klinisk 

avfall er å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse 

a) Automatisert eller halvautomatisert 

avfallshåndtering 

Klinisk avfall losses fra lastebilen til lagringsområdet ved hjelp av et 

automatisert eller manuelt system, avhengig av risikoen forbundet 

med denne operasjonen. Fra lagringsområdet mates det kliniske 

avfallet inn i ovnen ved hjelp av et automatisert matesystem. 

b) Forbrenning av ikke-ombrukbare, 

forseglede beholdere, dersom slike 

brukes 

Klinisk avfall leveres i forseglede og solide, brennbare beholdere som 

aldri åpnes under lagring og håndtering. Dersom det kastes nåler og 

skarpe gjenstander i dem, er beholderne også punkteringssikre. 

c) Rengjøring og desinfisering av 

ombrukbare beholdere, dersom slike 

brukes 

Ombrukbare avfallsbeholdere rengjøres på et særskilt rengjørings-

område og desinfiseres i et anlegg som er spesialkonstruert for desin-

fisering. Eventuelle rester fra rengjøringsoperasjonene forbrennes. 

BAT 14. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre avfallsforbrenningens generelle miljøprestasjoner, redusere 

innholdet av uforbrente stoffer i slagg og bunnaske og redusere utslippet til luft fra avfallsforbrenningen er å bruke en 

passende kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Blanding av avfall Blanding av avfall før forbrenning omfat-

ter f.eks. følgende: 

— Blanding med bunkerkran. 

— Bruk av et system for utjevning av 

matingen. 

— Blanding av forenlig flytende og 

tyktflytende avfall. 

I noen tilfeller blir fast avfall fragmentert 

før blanding. 

Kan ikke brukes dersom det kreves direkte 

mating av ovnen av hensyn til sikkerheten 

eller til avfallets egenskaper (f.eks. ved 

smittsomt klinisk avfall, illeluktende avfall 

eller avfall med tendens til å avgi flyktige 

stoffer). 

Kan ikke brukes dersom det kan oppstå 

uønskede reaksjoner mellom forskjellige 

typer avfall (se BAT 9 bokstav f)). 

b) Avansert 

kontrollsystem 

Se avsnitt 2.1. Kan brukes generelt. 

c) Optimering av 

forbrennings-

prosessen 

Se avsnitt 2.1. Optimering av utformingen er ikke mulig på 

eksisterende ovner. 

Tabell 1 

BAT-relaterte miljøprestasjonsnivåer for uforbrente stoffer i slagg og bunnaske fra avfallsforbrenning 

Parameter Enhet BAT-AEPL 

TOC-innhold i slagg og bunnaske(1) Vektprosent (tørr) 1–3(2) 

Glødetap for slagg og bunnaske(1) Vektprosent (tørr) 1–5(2) 

(1) Enten BAT-AEPL for TOC-innholdet eller BAT-AEPL for glødetapet skal brukes. 

(2) Den nedre enden av BAT-AEPL-intervallet kan oppnås ved å bruke virvelsjiktovner eller roterovner som drives i slaggmodus 

(«slagging mode»). 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 7. 

BAT 15. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre forbrenningsanleggets generelle miljøprestasjoner og redusere 

utslippene til luft er å utarbeide og gjennomføre prosedyrer for å justere anleggets innstillinger, f.eks. gjennom det 

avanserte kontrollsystemet (se beskrivelse i avsnitt 2.1), når dette er nødvendig og gjennomførbart, basert på 

karakterisering og kontroll av avfallet (se BAT 11). 

BAT 16. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre forbrenningsanleggets generelle miljøprestasjoner og redusere 

utslippene til luft er å utarbeide og gjennomføre driftsprosedyrer (f.eks. organisering av forsyningskjeden, 

kontinuerlig i stedet for satsvis drift) som i størst mulig grad begrenser stopp og start av anlegget. 

BAT 17. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslippene til luft og eventuelt til vann fra forbrenningsanlegget er 

å sikre at systemet for røykgassrensing (FGC) og renseanlegget for spillvann er hensiktsmessig utformet (f.eks. med 

hensyn til maksimal gjennomstrømningsmengde og konsentrasjon av forurensende stoffer) og drives i samsvar med 

spesifikasjonene, slik at det sikres optimal tilgjengelighet. 

BAT 18. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere hyppigheten av OTNOC og redusere utslipp til luft og eventuelt til 

vann fra forbrenningsanlegget under OTNOC er å utarbeide og gjennomføre en risikobasert plan for håndtering av 

OTNOC som inngår i miljøstyringsordningen (se BAT 1) og omfatter samtlige følgende elementer: 

— Identifisering av potensielle OTNOC (f.eks. svikt i utstyr som er kritisk for miljøvern («kritisk utstyr»)), årsakene 

til dem og deres potensielle konsekvenser samt regelmessig revisjon og oppdatering av listen over identifiserte 

OTNOC etter den periodiske vurderingen nedenfor. 

— Hensiktsmessig utforming av kritisk utstyr (f.eks. inndeling av posefilteret, teknikker for å varme opp røykgassen 

og fjerne behovet for å omgå posefilteret under start og stopp, osv.). 

— Utarbeiding og gjennomføring av en plan for forebyggende vedlikehold av kritisk utstyr (se BAT 1 punkt xii)). 

— Overvåking og registrering av utslipp under OTNOC og tilknyttede omstendigheter (se BAT 5). 

— Periodiske vurderinger av utslippene under OTNOC (f.eks. hyppighet av hendelser, varighet, mengde 

forurensende stoffer som slippes ut) og gjennomføring av korrigerende tiltak dersom det er nødvendig. 

1.4. Energieffektivitet 

BAT 19. Beste tilgjengelig teknikk for å øke forbrenningsanleggets ressurseffektivitet er å bruke en varmegjen-

vinningskjel. 

Beskrivelse 

Energien i røykgassen gjenvinnes i en varmegjenvinningskjel som produserer varmt vann og/eller damp som kan 

eksporteres, brukes internt og/eller brukes til å produsere elektrisitet. 

Bruk 

Ved anlegg der det bare forbrennes farlig avfall, kan bruken være begrenset av 

— flygeaskens klebrighet, 

— røykgassens etsende egenskaper. 

BAT 20. Beste tilgjengelige teknikk for å øke forbrenningsanleggets energieffektivitet er å bruke en passende 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 
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 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Tørking av 

kloakkslam 

Etter mekanisk avvanning tørkes kloakk-

slammet ytterligere ved hjelp av f.eks. 

lavverdig varme før det mates inn i ovnen. 

I hvilket omfang slammet kan tørkes, av-

henger av matesystemet til ovnen. 

Kan brukes innenfor de begrensningene 

som tilgangen på lavverdig varme setter. 

b) Reduksjon av 

røykgasstrømmen 

Røykgasstrømmen reduseres ved f.eks. 

— forbedret distribusjon av primær og 

sekundær forbrenningsluft, 

— resirkulering av røykgass (se avsnitt 

2.2). 

En mindre røykgasstrøm reduserer anleg-

gets behov for energi (f.eks. til avtrekks-

vifter). 

For eksisterende anlegg kan bruken av 

røykgassresirkulering være begrenset av 

tekniske forhold (f.eks. mengde 

forurensende stoffer i røykgassen, 

forbrenningsforhold). 

c) Minimering av 

varmetap 

Varmetap minimeres ved f.eks. 

— bruk av integrerte ovnskjeler, som 

gjør det mulig å gjenvinne varme 

også fra ovnssidene, 

— varmeisolasjon av ovner og kjeler, 

— resirkulering av røykgass (se avsnitt 

2.2), 

— gjenvinning av varme fra kjøling av 

slagg og bunnaske (se BAT 20 bok-

stav i)). 

Integrerte ovnskjeler kan ikke brukes på 

roterovner eller andre ovner som bare 

brukes til forbrenning av farlig avfall ved 

høy temperatur. 

d) Optimering av 

kjelutformingen 

Varmeoverføringen i kjelen forbedres ved 

å optimere f.eks. 

— røykgassens hastighet og distribusjon, 

— sirkulasjonen av vann/damp, 

— konveksjonsrørbuntene, 

— systemene for rengjøring av kjelen i 

og utenfor drift, for å minimere 

forurensningen av konveksjonsrør-

buntene. 

Kan brukes ved nye anlegg og ved større 

ombygginger av eksisterende anlegg. 

e) Varmevekslere for 

røykgass med lav 

temperatur 

Spesielle korrosjonsbestandige varme-

vekslere brukes til å gjenvinne ytterligere 

energi fra røykgassen ved kjelutgangen, 

etter et elektrofilter eller etter et system 

for innsprøyting av tørr sorbent. 

Kan brukes innenfor de begrensningene 

som driftstemperaturprofilen til FGC-sys-

temet setter. 

Ved eksisterende anlegg kan bruken være 

begrenset av plassmangel. 

f) Høye dampverdier Jo høyere dampforholdene er (temperatur 

og trykk), jo mer effektivt omdannes 

energien i dampsyklusen til elektrisitet. 

Arbeid ved høye dampverdier (f.eks. over 

45 bar og 400 °C) krever bruk av spesielle 

stållegeringer eller ildfast kledning for å 

beskytte de delene av kjelen som er utsatt 

for de høyeste temperaturene. 

Kan brukes ved nye anlegg og ved større 

ombygginger av eksisterende anlegg der-

som anlegget hovedsakelig brukes til 

produksjon av elektrisitet. 

Bruken kan være begrenset av 

— flygeaskens klebrighet, 

— røykgassens etsende egenskaper. 
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 Teknikk Beskrivelse Bruk 

g) Kraftvarme Produksjon av varme og elektrisitet der 

varmen (hovedsakelig fra dampen som 

forlater turbinen) brukes til å produsere 

varmtvann/damp som skal brukes i indu-

strielle prosesser/aktiviteter eller i et fjern-

varme-/fjernkjølingsnett. 

Kan brukes innenfor de begrensningene 

som den lokale etterspørselen etter varme 

og elektrisitet og/eller tilgangen på nett 

setter. 

h) Røykgasskondensa-

tor 

En varmeveksler eller en gassvasker med 

varmeveksler, der vanndampen i røykgas-

sen kondenserer, slik at den latente 

varmen overføres til vann ved tilstrekkelig 

lav temperatur (f.eks. returstrømmen i et 

fjernvarmenett). 

Røykgasskondensatoren gir også andre 

fordeler ved at den reduserer utslippene til 

luft (f.eks. av støv og syregasser). 

Bruk av varmepumper kan øke mengden 

energi som gjenvinnes fra kondensasjon 

av røykgass. 

Kan brukes innenfor de begrensningene 

som etterspørselen etter lavtempera-

turvarme setter, f.eks. hvorvidt det finnes et 

fjernvarmenett med tilstrekkelig lav 

returtemperatur. 

i) Håndtering av tørr 

bunnaske 

Tørr, varm bunnaske faller fra risten og 

ned på et transportbånd, og kjøles ned av 

omgivelsesluften. Energi gjenvinnes ved å 

bruke kjøleluften til forbrenning. 

Kan bare brukes på ristovner. 

Det kan være tekniske begrensninger som 

hindrer ettermontering på eksisterende 

ovner. 

Tabell 2 

BAT-relaterte energieffektivitetsnivåer (BAT-AEEL) for avfallsforbrenning 

(%) 

BAT-AEEL 

Anlegg 

Fast kommunalt avfall, annet ikke-farlig avfall og farlig 

treavfall 

Farlig avfall unntatt 

farlig treavfall(1) 
Kloakkslam 

Brutto elektrisk 

virkningsgrad(2)(3) 
Brutto energieffektivitet(4) Kjelvirkningsgrad 

Nytt anlegg 25–35 72–91(5) 60–80 60–70(6) 

Eksisterende 

anlegg 

20–35 

(1) BAT-AEEL-verdien gjelder bare når en varmegjenvinningskjel kan brukes. 

(2) BAT-AEEL-verdiene for brutto elektrisk virkningsgrad gjelder bare for anlegg eller deler av anlegg der det produseres 

elektrisitet ved bruk av en kondensasjonsturbin. 

(3) Den øvre enden av BAT-AEL-intervallet kan oppnås ved bruk av BAT 20 bokstav f). 

(4) BAT-AEEL-verdiene for brutto energieffektivitet gjelder bare for anlegg eller deler av anlegg der det produseres bare varme 

eller der det produseres elektrisitet ved bruk av en mottrykksturbin og varme av dampen som kommer ut av turbinen. 

(5) En brutto energieffektivitet som er høyere enn den øvre enden av BAT-AEEL-intervallet (t.o.m. over 100 %), kan oppnås 

dersom det brukes en røykgasskondensator. 

(6) Ved forbrenning av kloakkslam henger kjelvirkningsgraden nært sammen med vanninnholdet i kloakkslammet når det mates 

inn i ovnen. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 2.  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1567 

 

 

1.5. Utslipp til luft 

1.5.1. Diffuse utslipp 

BAT 21. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere diffuse utslipp fra forbrenningsanlegget, herunder 

utslipp av lukt, er å 

— lagre fast avfall og bulkpartier av tyktflytende avfall som lukter og/eller har en tendens til å frigi flyktige stoffer, i 

lukkede bygninger under kontrollert undertrykk og bruke den utsugde luften som forbrenningsluft eller sende den 

til et annet egnet rensesystem dersom det er risiko for eksplosjon, 

— lagre flytende avfall i tanker under egnet kontrollert trykk og lede ventilasjonsgassen fra tankene til forbrennings-

lufttilførselen eller til et annet egnet rensesystem, 

— styre risikoen for lukt under perioder med full nedstengning uten tilgjengelig forbrenningskapasitet, f.eks. ved å 

— sende den ventilerte eller utsugde luften til et alternativt rensesystem, f.eks. en våtskrubber eller et fast 

adsorpsjonssjikt, 

— minimere mengden lagret avfall, f.eks. ved å avbryte, redusere eller omdirigere avfallsleveranser, som en del 

av håndteringen av avfallsstrømmer (se BAT 9), 

— lagre avfall i godt forseglede baller. 

BAT 22. Beste tilgjengelige teknikk for å hindre diffuse utslipp av flyktige forbindelser fra håndtering av 

gassformig og flytende avfall som er luktende og/eller har tendens til å frigi flyktige stoffer, ved 

forbrenningsanlegg, er å mate dem direkte inn i ovnen. 

Beskrivelse 

For gassformig og flytende avfall som leveres i bulkcontainere (f.eks. fra tankbil), utføres direktematingen ved å 

kople avfallscontaineren til ovnens tilførselslinje. Deretter tømmes containeren ved å trykksette den med nitrogen 

eller, dersom viskositeten er lav nok, ved å pumpe ut væsken. 

For gassformig og flytende avfall som leveres i beholdere som egner seg til forbrenning (f.eks. fat), utføres 

direktematingen ved å føre beholderne direkte inn i ovnen. 

Bruk 

Kan muligens ikke brukes for forbrenning av kloakkslam, avhengig av f.eks. vanninnholdet og om det er nødvendig 

med forhåndstørking eller blanding med annet avfall. 

BAT 23. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere diffuse støvutslipp til luft fra behandling av slagg 

og bunnaske er å inkludere følgende funksjoner for håndtering av diffuse støvutslipp i miljøstyringsordningen: 

— Identifisering av de mest relevante kildene til diffuse støvutslipp (f.eks. ved hjelp av EN 15445). 

— Fastsettelse og gjennomføring av hensiktsmessige tiltak og teknikker for å forebygge eller redusere diffuse utslipp 

i et gitt tidsrom. 

BAT 24. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere diffuse støvutslipp til luft fra behandling av slagg 

og bunnaske er å bruke en passende kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Innelukking og 

tildekking av utstyr 

Potensielt støvende operasjoner (som 

maling, sikting) lukkes inne, og/eller 

transportbånd og heiser dekkes til. 

Innelukkingen kan også oppnås ved å 

installere alt utstyret i en lukket bygning. 

Installasjon av utstyret i en lukket bygning 

kan være umulig i forbindelse med mobile 

behandlingsenheter. 
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 Teknikk Beskrivelse Bruk 

b) Begrensing av 

lossehøyde 

Tilpass lossehøyden etter den varierende 

høyden på avfallshaugen, om mulig 

automatisk (f.eks. transportbånd med 

justerbar høyde). 

Kan brukes generelt. 

c) Skjerming av 

avfallshauger mot 

framherskende vind 

Beskytt bulklagringsområder eller avfalls-

hauger med overdekking eller vindsperrer, 

f.eks. skjermer, vegger eller vertikal 

vegetasjon, og ved å innrette haugene 

riktig i forhold til den framherskende 

vindretningen. 

Kan brukes generelt. 

d) Bruk av 

vannsprøyting 

Installer vannsprøytingssystemer ved de 

viktigste kildene til diffuse støvutslipp. 

Fukting av støvpartiklene bidrar til at 

støvet agglomererer og legger seg. 

Diffuse støvutslipp fra avfallshauger 

reduseres ved å sørge for egnet fukting av 

laste- og losseområdene eller av selve 

avfallshaugene. 

Kan brukes generelt. 

e) Optimering av 

fuktinnhold 

Optimer fuktinnholdet i slagget/bunnasken 

til det nivået som kreves for effektiv gjen-

vinning av metaller og mineraler, samtidig 

som frigivingen av støv minimeres. 

Kan brukes generelt. 

f) Drift ved undertrykk Gjennomfør behandlingen av slagg og 

bunnaske i innelukket utstyr eller lukkede 

bygninger (se teknikk a)) ved undertrykk, 

slik at den utsugde luften kan behandles 

med en renseteknikk (se BAT 26) som 

kanaliserte utslipp. 

Kan bare brukes på bunnaske som slippes 

ut tørr, og annen bunnaske med lavt fukt-

innhold. 

1.5.2. Kanaliserte utslipp 

1.5.2.1. Uts l ipp  av s tøv,  meta l le r  o g metal lo id er  

BAT 25. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp til luft av støv, metaller og metalloider fra 

avfallsforbrenning er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Posefilter Se avsnitt 2.2. Kan brukes generelt ved nye anlegg. 

Kan brukes ved nye anlegg innenfor de 

begrensningene som FGC-systemets 

driftstemperaturprofil setter. 

b) Elektrofilter Se avsnitt 2.2. Kan brukes generelt. 
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 Teknikk Beskrivelse Bruk 

c) Innsprøyting av tørr 

sorbent 

Se avsnitt 2.2. 

Ikke relevant for reduksjon av støvutslipp. 

Adsorpsjon av metaller ved innsprøyting 

av aktivt karbon eller andre reagenser i 

kombinasjon med et system for inn-

sprøyting av tørr sorbent eller en semivåt 

absorber som brukes for redusere 

syregassutslipp. 

Kan brukes generelt. 

d) Våtskrubber Se avsnitt 2.2. 

Våtskrubbersystemer brukes ikke til å 

fjerne hoveddelen av støvet, men, når de 

installeres etter andre renseteknikker, til 

ytterligere å redusere konsentrasjonene av 

støv, metaller og metalloider i røykgassen. 

Det kan være begrensninger i bruken pga. 

liten tilgang på vann, f.eks. i nedbørfattige 

områder. 

e) Adsorpsjon med fast 

eller bevegelig sjikt 

Se avsnitt 2.2. 

Systemet brukes hovedsakelig til adsorp-

sjon av kvikksølv og andre metaller og 

metalloider samt organiske forbindelser, 

inkludert PCDD/F, men fungerer også som 

et effektivt poleringsfilter for støv. 

Bruken kan være begrenset av det 

generelle trykkfallet forbundet med 

konfigurasjonen av FGC-systemet. 

Ved eksisterende anlegg kan bruken være 

begrenset av plassmangel. 

Tabell 3 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp til luft av støv, metaller og metalloider fra 

avfallsforbrenning 

(mg/Nm3) 

Parameter BAT-AEL Periode for gjennomsnittsberegning 

Støv < 2–5(1) Døgngjennomsnitt 

Cd+Tl 0,005–0,02 Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,01–0,3 Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden 

(1) For eksisterende anlegg som bare brukes til forbrenning av farlig avfall, og der et posefilter ikke kan anvendes, er den øvre 

enden av BAT-AEL-intervallet 7 mg/Nm3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

BAT 26. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte støvutslipp til luft fra innelukket behandling av slagg 

og bunnaske med utsuging av luft (se BAT 24 bokstav f)) er å behandle den utsugde luften med et posefilter (se 

avsnitt 2.2).  
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Tabell 4 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for kanaliserte støvutslipp til luft fra innelukket behandling av slagg 

og bunnaske med utsuging av luft 

(mg/Nm3) 

Parameter BAT-AEL Periode for gjennomsnittsberegning 

Støv 2–5 Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

1.5.2.2. Uts l ipp  av HCl ,  HF og SO 2  

BAT 27. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp av HCl, HF og SO2 til luft fra 

avfallsforbrenning er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Våtskrubber Se avsnitt 2.2. Det kan være begrensninger i bruken pga. 

liten tilgang på vann, f.eks. i nedbørfattige 

områder. 

b) Semivåt absorber Se avsnitt 2.2. Kan brukes generelt. 

c) Innsprøyting av tørr 

sorbent 

Se avsnitt 2.2. Kan brukes generelt. 

d) Direkte avsvovling Se avsnitt 2.2. 

Brukes til delvis reduksjon av syregassut-

slipp oppstrøms for andre teknikker. 

Kan bare brukes på virvelsjiktovner. 

e) Innsprøyting av 

sorbent i kjel 

Se avsnitt 2.2. 

Brukes til delvis reduksjon av syregassut-

slipp oppstrøms for andre teknikker. 

Kan brukes generelt. 

BAT 28. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslippstopper av HCl, HF og SO2 til luft fra 

avfallsforbrenning og samtidig begrense forbruket av reagenser og mengden av restprodukter fra innsprøyting av tørr 

sorbent er å bruke teknikk a) eller både teknikk a) og b) nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Optimert og 

automatisert 

dosering av 

reagenser 

Bruk av kontinuerlige målinger av HCl 

og/eller SO2 (og/eller av andre parametrer 

som kan vise seg nyttige for formålet) 

oppstrøms og/eller nedstrøms for FGC-

systemet for å optimere den automatiserte 

doseringen av reagenser. 

Kan brukes generelt. 

b) Resirkulering av 

reagenser 

Resirkulering av en del av de oppsamlede 

faste stoffene fra FGC for å redusere 

mengden av ureagerte reagenser i 

restproduktene. 

Teknikken er særlig relevant i forbindelse 

med FGC-teknikker som drives med høyt 

støkiometrisk overskudd. 

Kan brukes generelt ved nye anlegg. 

Kan brukes ved eksisterende anlegg innen-

for de begrensningene som størrelsen på 

posefilteret setter. 
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Tabell 5 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp til luft av HCl, HF og SO2 fra 

avfallsforbrenning 

(mg/Nm3) 

Parameter 
BAT-AEL 

Periode for gjennomsnittsberegning 
Nytt anlegg Eksisterende anlegg 

HCl < 2–6(1) < 2–8(1) Døgngjennomsnitt 

HF 
< 1 < 1 

Døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

SO2 5–30 5–40 Døgngjennomsnitt 

(1) Den nedre enden av BAT-AEL-intervallet kan oppnås ved bruk av en våtskrubber, og den øvre enden av intervallet kan knyttes 

til innsprøyting av tørr sorbent. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

1.5.2.3. Uts l ipp  av NO X ,  N 2 O, CO og NH 3  

BAT 29. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte NOX-utslipp til luft og samtidig begrense utslippene av 

CO og N2O fra avfallsforbrenning og utslippene av NH3 fra bruk av SNCR og/eller SCR er å bruke en passende 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Optimering av 

forbrenningsprosessen 

Se avsnitt 2.1. Kan brukes generelt. 

b) Resirkulering av 

røykgass 

Se avsnitt 2.2. Ved eksisterende anlegg kan bruken være 

begrenset av tekniske forhold (f.eks. 

mengde forurensende stoffer i røykgassen, 

forbrenningsforhold). 

c) Selektiv ikke-

katalytisk reduksjon 

(SNCR) 

Se avsnitt 2.2. Kan brukes generelt. 

d) Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Se avsnitt 2.2. Ved eksisterende anlegg kan bruken være 

begrenset av plassmangel. 

e) Katalytiske filterposer Se avsnitt 2.2. Kan bare brukes ved anlegg som er utstyrt 

med posefilter. 

f) Optimering av 

utforming og drift av 

SNCR/SCR 

Optimering av forholdet mellom reagens 

og NOX over tverrsnittet av ovnen eller 

kanalen, av størrelsen på reagensdråpene 

og av det temperaturintervallet der 

reagensen sprøytes inn. 

Kan bare brukes dersom SNCR og/eller 

SCR brukes til reduksjon av NOX-utslipp. 

g) Våtskrubber Se avsnitt 2.2. 

Dersom det brukes en våtskrubber for å 

redusere syregasser, særlig dersom det 

brukes SNCR, absorberes ureagert 

ammoniakk av skrubbervæsken og kan, 

etter utskilling, gjenvinnes som SNCR- 

eller SCR-reagens. 

Det kan være begrensninger i bruken pga. 

liten tilgang på vann, f.eks. i nedbørfattige 

områder. 
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Tabell 6 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for kanaliserte NOX- og CO-utslipp til luft fra avfallsforbrenning og 

for kanaliserte NH3-utslipp til luft fra bruk av SNCR og/eller SCR 

(mg/Nm3) 

Parameter 
BAT-AEL 

Periode for gjennomsnittsberegning 
Nytt anlegg Eksisterende anlegg 

NOX 50–120(1) 50–150(1) (2) Døgngjennomsnitt 

CO 10–50 10–50 

NH3 2–10(1) 2–10(1) (3) 

(1) Den nedre enden av BAT-AEL-intervallet kan oppnås ved bruk av SCR. Den nedre enden av BAT-AEL-intervallet kan være 

umulig å oppnå ved forbrenning av avfall med høyt nitrogeninnhold (f.eks. restprodukter fra produksjon av organiske 

nitrogenforbindelser). 

(2) Den øvre enden av BAT-AEL-intervallet er 180 mg/Nm3 dersom SCR ikke kan brukes. 

(3) For eksisterende anlegg utstyrt med SNCR uten våtrenseteknikker er den øvre enden av BAT-AEL-intervallet 15 mg/Nm3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

1.5.2.4. Uts l ipp  av organi ske  forb indelser  

BAT 30. Beste tilgjengelige teknikk for å reduserte kanaliserte utslipp til luft av organiske forbindelser fra 

avfallsforbrenning, inkludert PCDD/F og PCB, er å bruke teknikkene fra a) til d) samt en eller flere av teknikkene fra 

e) til i) nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Optimering av 

forbrenningsprosessen 

Se avsnitt 2.1. 

Optimering av forbrenningsparametrene 

for å fremme oksidasjon av organiske 

forbindelser som finnes i avfallet, in-

kludert PCDD/F og PCB, og for å hindre 

at de og deres forløpere dannes eller 

dannes på nytt. 

Kan brukes generelt. 

b) Kontroll av 

avfallsinnmatingen 

Kunnskap om og kontroll over 

forbrenningsegenskapene til avfallet som 

mates inn i ovnen, for å sikre optimale 

og, så langt det er mulig, homogene og 

stabile forbrenningsforhold. 

Kan ikke brukes på klinisk avfall eller fast 

kommunalt avfall. 

c) Rengjøring av kjelen i 

og utenfor drift 

Effektiv rengjøring av kjelens rørbunter 

for å redusere oppholdstiden for støv og 

støvopphopningen i kjelen og dermed 

redusere dannelsen av PCDD/F i kjelen. 

Det brukes en kombinasjon av teknikker 

for rengjøring av kjelen i og utenfor drift. 

Kan brukes generelt. 
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 Teknikk Beskrivelse Bruk 

d) Rask nedkjøling av 

røykgassen 

Rask nedkjøling av røykgassen fra en 

temperatur på over 400 °C til under 

250 °C før støvfjerningen for å hindre de 

novo-syntese av PCDD/F. 

Dette oppnås med hensiktsmessig ut-

forming av kjelen og/eller med bruk av et 

bråkjølesystem. Sistnevnte alternativ 

begrenser mengden energi som kan 

gjenvinnes fra røykgassen, og brukes 

særlig ved forbrenning av farlig avfall 

med høyt halogeninnhold. 

Kan brukes generelt. 

e) Innsprøyting av tørr 

sorbent 

Se avsnitt 2.2. 

Adsorpsjon ved innsprøyting av aktivt 

karbon eller andre reagenser, vanligvis 

kombinert med et posefilter der det 

danner seg et reaksjonslag i filterkaken, 

og de faste stoffene som dannes, blir 

fjernet. 

Kan brukes generelt. 

f) Adsorpsjon med fast 

eller bevegelig sjikt 

Se avsnitt 2.2. Bruken kan være begrenset av det 

generelle trykkfallet forbundet med FGC-

systemet. Ved eksisterende anlegg kan 

bruken være begrenset av plassmangel. 

g) SCR Se avsnitt 2.2. 

Dersom SCR brukes til NOX-rensing, 

sørger SCR-systemets tilstrekkelige 

katalysatoroverflate også for en delvis 

reduksjon av utslippene av PCDD/F og 

PCB. 

Denne teknikken brukes vanligvis i 

kombinasjon med teknikk e), f) eller i). 

Ved eksisterende anlegg kan bruken være 

begrenset av plassmangel. 

h) Katalytiske filterposer Se avsnitt 2.2. Kan bare brukes ved anlegg som er utstyrt 

med posefilter. 

i) Karbonsorbent i en 

våtskrubber 

PCDD/F og PCB adsorberes av 

karbonsorbent som tilsettes i 

våtskrubberen, enten i skrubbervæsken 

eller i form av impregnerte fyllegemer. 

Teknikken brukes til fjerning av PCDD/F 

generelt og også for å forebygge og/eller 

redusere gjenutslipp av PCDD/F som har 

samlet seg opp i skrubberen (den såkalte 

minneeffekten), noe som særlig 

forekommer i stopp- og startperioder. 

Kan bare brukes ved anlegg som er utstyrt 

med våtskrubber. 
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Tabell 7 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp til luft av TVOC, PCDD/F og dioksinlignende 

PCB fra avfallsforbrenning 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

Periode for gjennomsnittsberegning 
Nytt anlegg Eksisterende anlegg 

TVOC mg/Nm3 < 3–10 < 3–10 Døgngjennomsnitt 

PCDD/F(1) ng I-TEQ/Nm3 < 0,01–0,04 < 0,01–0,06 Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden 

< 0,01–0,06 < 0,01–0,08 Langtidsprøvetaking(2) 

PCDD/F + 

dioksinlig-

nende PCB(1) 

ng WHO-TEQ/Nm3 < 0,01–0,06 < 0,01–0,08 Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden 

< 0,01–0,08 < 0,01–0,1 Langtidsprøvetaking(2) 

(1) Enten BAT-AEL for PCDD/F eller BAT-AEL for PCDD/F + dioksinlignende PCB skal brukes. 

(2) BAT-AEL-verdien gjelder ikke dersom det påvises at utslippsnivåene er tilstrekkelig stabile. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

1.5.2.5. Uts l ipp  av kvikksø lv  

BAT 31. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp av kvikksølv til luft (inkludert utslippstopper av 

kvikksølv) fra avfallsforbrenning er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Våtskrubber 

(lav pH) 

Se avsnitt 2.2. 

En våtskrubber som drives ved en pH-

verdi på rundt 1. 

Teknikkens evne til å fjerne kvikksølv 

kan økes ved å tilsette reagenser og/eller 

adsorbenter i skrubbervæsken, f.eks. 

— oksidanter, så som hydrogenperok-

sid, for å omdanne elementært 

kvikksølv til en vannløselig oksidert 

form, 

— svovelforbindelser for å danne 

stabile komplekse forbindelser eller 

salter med kvikksølv, 

— karbonsorbent for å adsorbere 

kvikksølv, herunder elementært 

kvikksølv. 

Når teknikken er utformet slik at den har 

tilstrekkelig høy bufferkapasitet til å 

fange opp kvikksølv, hindrer den effek-

tivt at det oppstår utslippstopper av 

kvikksølv. 

Det kan være begrensninger i bruken pga. 

liten tilgang på vann, f.eks. i nedbørfattige 

områder. 

b) Innsprøyting av tørr 

sorbent 

Se avsnitt 2.2. 

Adsorpsjon ved innsprøyting av aktivt 

karbon eller andre reagenser, vanligvis 

kombinert med et posefilter der det 

danner seg et reaksjonslag i filterkaken, 

og de faste stoffene som dannes, blir 

fjernet. 

Kan brukes generelt. 
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 Teknikk Beskrivelse Bruk 

c) Innsprøyting av et 

spesielt, svært reaktivt 

aktivt karbon 

Innsprøyting av et svært reaktivt aktivt 

karbon dopet med svovel eller andre 

reagenser for å øke reaktiviteten med 

kvikksølv. 

Vanligvis blir ikke dette spesielle aktive 

karbonet sprøytet inn kontinuerlig, men 

bare når det påvises en kvikksølvtopp. 

For dette formålet kan teknikken brukes i 

kombinasjon med den kontinuerlige 

overvåkingen av kvikksølv i den 

ubehandlede røykgassen. 

Kan muligens ikke brukes ved anlegg der 

det bare forbrennes kloakkslam. 

d) Tilsetning av brom i 

kjelen 

Brom som tilsettes i avfallet eller sprøy-

tes inn i ovnen, blir ved høye temperatu-

rer omdannet til elementært brom, som 

oksiderer elementært kvikksølv til 

HgBrl2, som er vannløselig og svært 

adsorberbart. 

Teknikken brukes i kombinasjon med en 

nedstrøms renseteknikk, f.eks. en våtsk-

rubber eller et system for innsprøyting av 

aktivt karbon. 

Vanligvis blir ikke brom sprøytet inn 

kontinuerlig, men bare når det påvises en 

kvikksølvtopp. For dette formålet kan 

teknikken brukes i kombinasjon med den 

kontinuerlige overvåkingen av kvikksølv 

i den ubehandlede røykgassen. 

Kan brukes generelt. 

e) Adsorpsjon med fast 

eller bevegelig sjikt 

Se avsnitt 2.2. 

Når teknikken er utformet slik at den har 

tilstrekkelig høy adsorpsjonskapasitet, 

hindrer den effektivt at det oppstår uts-

lippstopper av kvikksølv. 

Bruken kan være begrenset av det ge-

nerelle trykkfallet forbundet med FGC-

systemet. Ved eksisterende anlegg kan 

bruken være begrenset av plassmangel. 

Tabell 8 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for kanaliserte kvikksølvutslipp til luft fra avfallsforbrenning 

(µg/Nm3) 

Parameter 
BAT-AEL(1) 

Periode for gjennomsnittsberegning 
Nytt anlegg Eksisterende anlegg 

Hg < 5–20(2) < 5–20(2) Døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

 

1–10 1–10 Langtidsprøvetaking 

(1) Enten BAT-AEL for døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden, eller BAT-AEL for langtidsprøvetaking skal 

brukes. BAT-AEL for langtidsprøvetaking kan brukes i forbindelse med anlegg der det forbrennes avfall med påvist lavt og 

stabilt kvikksølvinnhold (f.eks. enkeltstrømmer av avfall med kontrollert sammensetning). 

(2) Den nedre enden av BAT-AEL-intervallene kan oppnås ved 

— forbrenning av avfall med påvist lavt og stabilt kvikksølvinnhold (f.eks. enkeltstrømmer av avfall med kontrollert 

sammensetning) eller 

— bruk av spesifikke teknikker for å forebygge eller redusere utslippstopper av kvikksølv under forbrenning av ikke-farlig 

avfall. Den øvre enden av BAT-AEL-intervallene kan knyttes til innsprøyting av tørr sorbent. 
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Som en indikasjon vil halvtimesgjennomsnittsnivået for kvikksølvutslipp normalt være 

— < 15–40 µg/Nm3 for eksisterende anlegg, 

— < 15–35 µg/Nm3 for nye anlegg. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

1.6. Utslipp til vann 

BAT 32. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge forurensning av ikke-forurenset vann, redusere utslippene til 

vann og øke ressurseffektiviteten er å skille strømmene av avløpsvann fra hverandre og behandle dem hver for seg 

basert på hvilke egenskaper de har. 

Beskrivelse 

Avløpsvannstrømmer (f.eks. overvann, kjølevann, spillvann fra røykgassbehandling og behandling av bunnaske, 

drensvann fra områdene for mottak, håndtering og lagring av avfall (se BAT 12 bokstav a)) skilles fra hverandre og 

behandles hver for seg basert på hvilke egenskaper de har, og hvilken kombinasjon av behandlingsteknikker som 

kreves. Ikke-forurensede vannstrømmer skilles fra avløpsvannstrømmer som krever behandling. 

Ved gjenvinning av saltsyre og/eller gips fra skrubberens avløpsvann blir spillvannet fra de forskjellige stadiene (sure 

og basiske) av våtskrubbingen behandlet hver for seg. 

Bruk 

Kan brukes generelt ved nye anlegg. 

Kan brukes ved eksisterende anlegg innenfor de begrensningene som utformingen av vannoppsamlingssystemet 

setter. 

BAT 33. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere vannforbruk og for å forebygge eller redusere produksjonen av 

spillvann er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Spillvannsfrie FGC-

teknikker 

Bruk av FGC-teknikker som ikke 

produserer spillvann (f.eks. innsprøyting 

av tørr sorbent eller semivåt absorber, se 

avsnitt 2.2). 

Kan muligens ikke brukes på forbrenning 

av farlig avfall med høyt halogeninnhold. 

b) Innsprøyting av 

spillvann fra FGC 

Spillvann fra FGC sprøytes inn i de 

varmere delene av FGC-systemet. 

Kan bare brukes ved forbrenning av fast 

kommunalt avfall. 

c) Ombruk/resirkuleri

ng av vann 

Restvannstrømmer brukes om igjen eller 

resirkuleres. 

Graden av ombruk/resirkulering begrenses 

av kravene til vannkvalitet i den prosessen 

som vannet dirigeres til. 

Kan brukes generelt. 

d) Håndtering av tørr 

bunnaske 

Tørr, varm bunnaske faller fra risten og 

ned på et transportbånd, og kjøles ned av 

omgivelsesluften. Det brukes ikke vann i 

prosessen. 

Kan bare brukes på ristovner. 

Det kan være tekniske begrensninger som 

hindrer ettermontering på eksisterende 

forbrenningsanlegg. 

BAT 34. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann fra FGC og/eller fra lagring og behandling av slagg 

og bunnaske er å bruke en passende kombinasjon av teknikkene nedenfor og å bruke sekundære teknikker så nær 

kilden som mulig for å unngå fortynning.  
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 Teknikk Typiske forurensende stoffer som behandles 

Primære teknikker 

a) Optimering av forbrenningsprosessen 

(se BAT 14) og/eller av FGC-systemet 

(f.eks. SNCR/SCR, se BAT 29 bokstav 

f)) 

Organiske forbindelser, inkludert PCDD/F og ammoniakk/ 

ammonium 

Sekundære teknikker(1) 

Forbehandling og primærbehandling 

b) Utjevning Alle forurensende stoffer 

c) Nøytralisering Syrer, baser 

d) Fysisk utskilling, f.eks. med sikter, 

sålder, sandavskillere eller primære 

sedimenteringstanker 

Grovkornede faste stoffer, suspenderte faste stoffer 

Fysisk-kjemisk behandling 

e) Adsorpsjon på aktivt karbon Organiske forbindelser, inkludert PCDD/F og kvikksølv 

f) Utfelling Oppløste metaller/metalloider, sulfat 

g) Oksidasjon Sulfid, sulfitt, organiske forbindelser 

h) Ionebytting Oppløste metaller/metalloider 

i) Stripping Forurensende stoffer som kan skilles ut (f.eks. ammoniakk/ 

ammonium) 

j) Omvendt osmose Ammoniakk/ammonium, metaller/metalloider, sulfat, klorid, 

organiske forbindelser 

Avsluttende fjerning av faste stoffer 

k) Koagulering og flokkulering Suspenderte faste stoffer, partikkelbundne metaller/metalloider 

l) Sedimentering 

m) Filtrering 

n) Flotasjon 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 2.3. 

Tabell 9 

BAT-AEL-verdier for direkte utslipp til en vannresipient 

Parameter Prosess Enhet BAT-AEL(1) 

Totalt suspendert fast stoff 

(TSS) 

FGC 

Behandling av bunnaske 

mg/l 

10–30 

Totalt organisk karbon 

(TOC) 

FGC 

Behandling av bunnaske 

15–40 

Metaller og 

metalloider 

As FGC 0,01–0,05 

Cd FGC 0,005–0,03 

Cr FGC 0,01–0,1 

Cu FGC 0,03–0,15 

Hg FGC 0,001–0,01 

Ni FGC 0,03–0,15 
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Parameter Prosess Enhet BAT-AEL(1) 

 Pb FGC 

Behandling av bunnaske 

 0,02–0,06 

Sb FGC 0,02–0,9 

Tl FGC 0,005–0,03 

Zn FGC 0,01–0,5 

Ammoniumnitrogen (NH4-

N) 

Behandling av bunnaske 10–30 

Sulfat (SO4
2-) Behandling av bunnaske 400–1 000 

PCDD/F FGC ng I-TEQ/l 0,01–0,05 

(1) Periodene for gjennomsnittsberegning er definert under «Generelle betraktninger». 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 6. 

Tabell 10 

BAT-AEL-verdier for indirekte utslipp til en vannresipient 

Parameter Prosess Enhet BAT-AEL(1) (2) 

Metaller og 

metalloider 

As FGC 

mg/l 

0,01–0,05 

Cd FGC 0,005–0,03 

Cr FGC 0,01–0,1 

Cu FGC 0,03–0,15 

Hg FGC 0,001–0,01 

Ni FGC 0,03–0,15 

Pb FGC 

Behandling av bunnaske 

0,02–0,06 

Sb FGC 0,02–0,9 

Tl FGC 0,005–0,03 

Zn FGC 0,01–0,5 

PCDD/F FGC ng I-TEQ/l 0,01–0,05 

(1) Periodene for gjennomsnittsberegning er definert under «Generelle betraktninger». 

(2) BAT-AEL-verdiene gjelder eventuelt ikke dersom renseanlegget nedstrøms er hensiktsmessig utformet og utstyrt for å redusere 

de aktuelle forurensende stoffene, forutsatt at dette ikke fører til et høyere forurensningsnivå i miljøet. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 6. 

1.7. Materialeffektivitet 

BAT 35. Beste tilgjengelige teknikk for å øke ressurseffektiviteten er å håndtere og behandle bunnaske atskilt fra 

FGC-restprodukter. 

BAT 36. Beste tilgjengelige teknikk for å øke ressurseffektiviteten ved behandling av slagg og bunnaske er å bruke en 

passende kombinasjon av teknikkene nedenfor basert på en risikovurdering på grunnlag av slaggets og bunnaskens 

farlige egenskaper.  
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 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Sikting og sålding Oscillerende, vibrerende og roterende 

sikter brukes til en første klassifisering av 

bunnasken etter størrelse før videre 

behandling. 

Kan brukes generelt. 

b) Knusing Mekanisk behandling for å klargjøre 

materialer til gjenvinning av metaller eller 

til etterfølgende bruk av materialene i 

f.eks. veianlegg og jordarbeider. 

Kan brukes generelt. 

c) Vindsikting Vindsikting brukes til å sortere de lette, 

uforbrente fraksjonene som er blandet i 

bunnasken, ved å blåse bort lette fragmen-

ter. 

Et vibrasjonsbord brukes til å transportere 

bunnasken til en sjakt der materialet faller 

gjennom en luftstrøm som blåser 

uforbrente lette materialer som tre, papir 

eller plast ut på et transportbånd eller over 

i en container, slik at de kan sendes 

tilbake til forbrenning. 

Kan brukes generelt. 

d) Gjenvinning av 

jernholdige og ikke-

jernholdige metaller 

Det brukes forskjellige teknikker, bl.a. 

— magnetisk utskilling for jernholdige 

metaller, 

— virvelstrømsutskilling for ikke-

jernholdige metaller, 

— induksjon til utskilling av alle 

metaller. 

Kan brukes generelt. 

e) Modning Modningsprosessen stabiliserer mineral-

fraksjonen av bunnasken gjennom opptak 

av atmosfærisk CO2 (karbonering), 

drenering av overskuddsvann og 

oksidering. 

Etter gjenvinning av metaller lagres 

bunnasken i friluft eller i overdekkede 

bygninger i flere uker, vanligvis på et 

ugjennomtrengelig gulv som gjør det 

mulig å samle opp drensvann og overvann 

for behandling. 

Haugene kan vætes for å optimere fukt-

innholdet slik at det fremmer utvaskingen 

av salter og karboneringsprosessen. 

Vætingen av bunnasken bidrar også til å 

forebygge støvutslipp. 

Kan brukes generelt. 

f) Vasking Vasking av bunnaske gjør det mulig å 

produsere et materiale til gjenvinning med 

minst mulig tendens til utlekking av 

løselige stoffer (f.eks. salter). 

Kan brukes generelt. 
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1.8. Støy 

BAT 37. Beste tilgjengelige teknikk for å hindre eller, når dette ikke er praktisk mulig, å redusere støyutslipp er å 

bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Hensiktsmessig 

plassering av utstyr 

og bygninger 

Støynivåer kan reduseres ved å øke 

avstanden mellom støykilden og motta-

keren og ved å bruke bygninger som 

støyskjermer. 

Ved eksisterende anlegg kan muligheten til 

å flytte utstyr være begrenset av plassman-

gel eller av for høye kostnader. 

b) Driftstiltak Dette omfatter 

— bedre inspeksjon og vedlikehold av 

utstyr, 

— stenging av dører og vinduer i inne-

lukkede områder, om mulig, 

— at utstyr betjenes av erfarent perso-

nale, 

— at støyende virksomhet unngås om 

natten, om mulig, 

— støybegrensende tiltak i forbindelse 

med vedlikeholdsarbeid. 

Kan brukes generelt. 

c) Utstyr med lavt 

støynivå 

Dette omfatter kompressorer, pumper og 

vifter med lavt støynivå. 

Kan brukes generelt når eksisterende utstyr 

skiftes ut eller nytt utstyr installeres. 

d) Støydemping Støyspredning kan reduseres ved å sette 

opp hindringer mellom støykilde og 

mottaker. Egnede hindringer er bl.a. 

støyskjermer, voller og bygninger. 

Ved eksisterende anlegg kan muligheten til 

å montere hindringer være begrenset av 

plassmangel. 

e) Støydempende 

utstyr/infrastruktur 

Dette omfatter 

— støydempere, 

— isolering av utstyr, 

— innelukking av støyende utstyr, 

— lydisolering av bygninger. 

Ved eksisterende anlegg kan bruken være 

begrenset av plassmangel. 

2. BESKRIVELSE AV TEKNIKKER 

2.1. Generelle teknikker 

Teknikk Beskrivelse 

Avansert kontrollsystem Bruk av et databasert, automatisk system for å kontrollere 

forbrenningseffektiviteten og bidra til forebygging og/eller reduksjon 

av utslipp. Dette omfatter også bruk av avansert overvåking av 

driftsparametrer og utslipp. 

Optimering av forbrenningsprosessen Optimering av hastigheten på avfallsmatingen og avfallets sammen-

setning, av temperaturen samt av strømningshastigheten og tilfør-

selspunktene for den primære og sekundære forbrenningsluften, for 

effektivt å oksidere de organiske forbindelsene samtidig som 

dannelsen av NOX reduseres. 
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Teknikk Beskrivelse 

 Optimering av ovnens utforming og drift (f.eks. røykgassens tempera-

tur og turbulens, røykgassens og avfallets oppholdstid, oksygennivå, 

omrøring av avfallet). 

2.2. Teknikker for å redusere utslipp til luft 

Teknikk Beskrivelse 

Posefilter Posefiltre eller tekstilfiltre er framstilt av porøst vevd eller filtet 

tekstilmateriale som gassene ledes gjennom for å fjerne partikler. Bruk 

av posefilter krever at det velges et tekstilmateriale som passer til 

røykgassens egenskaper og den maksimale driftstemperaturen. 

Innsprøyting av sorbent i kjel Innsprøyting av magnesium- eller kalsiumbaserte absorbenter ved høy 

temperatur i kjelens etterforbrenningsområde for å oppnå delvis 

reduksjon av syregasser. Denne teknikken er svært effektiv til fjerning 

av SOX og HF og gir ytterligere fordeler i form av å flate ut 

utslippstopper. 

Katalytiske filterposer Enten impregneres filterposene med en katalysator, eller så blandes 

katalysatoren direkte med organisk materiale i produksjonen av 

fibrene som brukes i filtermediet. Slike filtre kan brukes til å redusere 

PCDD/F-utslipp og, i kombinasjon med en NH3-kilde, til å redusere 

NOX-utslipp. 

Direkte avsvovling Tilsetning av magnesium- eller kalsiumbaserte absorbenter i vir-

velsjiktet i en virvelsjiktovn. 

Innsprøyting av tørr sorbent Innsprøyting og dispergering av sorbent i form av et tørt pulver i 

røykgasstrømmen. Basiske sorbenter (f.eks. natriumhydrogenkarbonat, 

hydratkalk) innsprøytes for å reagere med syregasser (HCl, HF og 

SOX). Aktivert karbon innsprøytes eller medinnsprøytes for å adsorbe-

re særlig PCDD/F og kvikksølv. De resulterende faste stoffene fjernes, 

som oftest ved hjelp av et posefilter. Overskuddet av reaktive stoffer 

kan resirkuleres for å redusere forbruket av dem, eventuelt etter 

reaktivering ved modning eller innsprøyting av damp (se BAT 28 

bokstav b)). 

Elektrofilter I et elektrofilter (ESP) lades og skilles partiklene under påvirkning av 

et elektrisk felt. Elektrofiltre kan brukes under mange forskjellige 

forhold. Effektiviteten kan avhenge av antall felt, oppholdstid (størrel-

se) og hvilke innretninger som brukes til partikkelfjerning oppstrøms. 

De har vanligvis mellom to og fem felt. Elektrofiltre kan være av tørr 

eller våt type avhengig av hvilken teknikk som brukes for å samle opp 

støvet fra elektrodene. Våte elektrofiltre brukes vanligvis på polerings-

stadiet til å fjerne resterende støv og dråper etter våtskrubbing. 

Adsorpsjon med fast eller bevegelig sjikt Røykgassen ledes gjennom et filter med fast eller bevegelig sjikt der 

en adsorbent (f.eks. aktivt koks, aktivt brunkull, eller en 

karbonimpregnert polymer) brukes til å adsorbere forurensende 

stoffer. 
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Teknikk Beskrivelse 

Resirkulering av røykgass Resirkulering av en del av røykgassen til ovnen for å erstatte en del av 

den friske forbrenningsluften, som har den dobbelte effekten at det 

senker temperaturen og begrenser O2-innholdet for oksidasjon av 

nitrogen, slik at NOX-dannelsen begrenses. Det innebærer at røykgass 

fra ovnen sprøytes inn i flammen for å redusere oksygeninnholdet og 

dermed flammetemperaturen. 

Denne teknikken reduserer også energitapet i røykgassen. Det oppnås 

også energisparing når den resirkulerte røykgassen suges ut før FGC, 

ved at gasstrømmen gjennom FGC-systemet og størrelsen på det 

nødvendige FGC-systemet reduseres. 

Selektiv katalytisk reduksjon (SCR) Selektiv reduksjon av nitrogenoksider med ammoniakk eller urea i 

nærvær av en katalysator. Teknikken bygger på å redusere NOX til 

nitrogen i et katalytisk sjikt gjennom reaksjon med ammoniakk ved 

optimal driftstemperatur, som vanligvis er rundt 200–450 °C for typen 

beregnet til høyt støvinnhold og 170–250 °C for typen beregnet til 

avsluttende behandling. Vanligvis blir ammoniakk sprøytet inn som 

vandig løsning, men ammoniakk-kilden kan også være vannfri am-

moniakk eller en urealøsning. Flere katalysatorlag kan brukes. Det 

oppnås høyere NOX-reduksjon ved bruk av en større katalysatorflate, 

installert som ett eller flere katalysatorlag. «In-duct»-SCR eller «slip»-

SCR kombinerer SNCR med nedstrøms SCR, som reduserer over-

skuddet av ureagert ammoniakk (såkalt «ammoniakk-slip») fra SNCR. 

Selektiv ikke-katalytisk reduksjon (SNCR) Selektiv reduksjon av nitrogenoksider til nitrogen med ammoniakk 

eller urea ved høy temperatur og uten katalysator. Driftstemperaturen 

holdes på mellom 800 °C og 1 000 °C for optimal reaksjon. 

SNCR-systemets ytelse kan økes ved å kontrollere innsprøytingen av 

reagensen fra flere lanser med støtte fra et (hurtigreagerende) akustisk 

eller infrarødt temperaturmålingssystem for å sikre at reagensen 

sprøytes inn i den optimale temperatursonen til enhver tid. 

Semivåt absorber Kalles også semitørr absorber. En basisk vandig løsning eller suspen-

sjon (f.eks. kalkmelk) tilsettes i røykgasstrømmen for å fange opp 

syregassene. Vannet fordamper, og reaksjonsproduktene er tørre. De 

resulterende faste stoffene kan resirkuleres for å redusere reagensfor-

bruket (se BAT 28 bokstav b)). 

Denne teknikken omfatter en rekke ulike utforminger, herunder flash-

dry-prosesser, som består i å sprøyte inn vann (som gir rask gasskjø-

ling) og reagens ved filterinnløpet. 

Våtskrubber Bruk av en væske, vanligvis vann eller en vandig løsning/suspensjon, 

til å fange opp forurensende stoffer fra røykgassen ved absorpsjon, 

særlig syregasser, samt andre løselige forbindelser og faste stoffer. 

For å adsorbere kvikksølv og/eller PCDD/F kan karbonsorbent (i form 

av en slurry eller karbonimpregnerte fyllegemer av plast) tilføyes i 

våtskrubberen. 

Forskjellige skrubberkonstruksjoner brukes, f.eks. jetskrubbere, rota-

sjonsskrubbere, Venturi-skrubbere, sprayskrubbere og tårnskrubbere 

med fyllegemer. 
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2.3. Teknikker for å redusere utslipp til vann 

Teknikk Beskrivelse 

Adsorpsjon på aktivt karbon Fjerning av løselige stoffer fra spillvannet ved å overføre dem til 

overflaten av faste, svært porøse partikler (adsorbenten). Aktivt 

karbon brukes vanligvis til adsorpsjon av organiske forbindelser og 

kvikksølv. 

Utfelling Omdanningen av oppløste forurensende stoffer til uløselige forbindel-

ser ved å tilsette fellingsmidler. Det faste bunnfallet som dannes, 

skilles deretter ut gjennom sedimentering, flotasjon eller filtrering. 

Kjemikalier som vanligvis brukes til utfelling av metaller, er kalk, 

dolomitt, natriumhydroksid, natriumkarbonat, natriumsulfid og or-

ganiske sulfider. Kalsiumsalter (bortsett fra kalk) brukes til å felle ut 

sulfat eller fluorid. 

Koagulering og flokkulering Koagulering og flokkulering brukes for å skille ut suspenderte faste 

stoffer i spillvann, og utføres ofte i flere etterfølgende trinn. Koagule-

ring utføres ved å tilsette koaguleringsmidler (f.eks. jern(III)klorid) 

med motsatt ladning av de suspenderte faste stoffene. Flokkulering 

utføres ved å tilsette polymerer, slik at kollisjoner mellom mikroflok-

ker får dem til å binde seg til hverandre og danne større flokker. 

Flokkene som dannes, skilles deretter ut gjennom sedimentering, 

flotasjon med luft eller filtrering. 

Utjevning Balansering av strømmer og forurensningsbelastninger ved bruk av 

tanker eller andre håndteringsteknikker. 

Filtrering Utskilling av faste stoffer fra spillvann ved å føre det gjennom et 

porøst materiale. Dette omfatter forskjellige typer teknikker, f.eks. 

sandfiltrering, mikrofiltrering og ultrafiltrering. 

Flotasjon Utskilling av faste eller væskeformige partikler fra spillvann ved at de 

festes til små gassbobler, vanligvis luft. De flytende partiklene 

akkumuleres på vannoverflaten og samles opp med overflateskrapere. 

Ionebytting Tilbakeholdelse av ioniske forurensende stoffer fra spillvann og 

utskifting av disse med mer akseptable ioner ved hjelp av en 

ionebyttermasse. De forurensende stoffene holdes tilbake midlertidig 

og slippes deretter ut i en regenererings- eller tilbakespylingsvæske. 

Nøytralisering Justering av spillvannets pH til en nøytral verdi (ca. 7) ved tilsetting av 

kjemikalier. For å øke pH-verdien brukes vanligvis natriumhydroksid 

(NaOH) eller kalsiumhydroksid (Ca(OH)2), mens svovelsyre (H2SO4), 

saltsyre (HCl) eller karbondioksid (CO2) brukes til å senke pH-

verdien. Under nøytralisering kan det forekomme utfelling av en del 

stoffer. 

Oksidasjon Konverteringen av forurensende stoffer ved hjelp av kjemiske oksida-

sjonsmidler til lignende forbindelser som er mindre farlige og/eller 

lettere å fjerne. Når det gjelder spillvann fra bruk av våtskrubbere, kan 

luft brukes til å oksidere sulfitt (SO3
2–) til sulfat (SO4

2–). 

Omvendt osmose En membranprosess der en trykkforskjell mellom de kamrene som er 

atskilt av membranen, får vann til å flyte fra den mer konsentrerte til 

den mindre konsentrerte løsningen. 



Nr. 81/1584 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Teknikk Beskrivelse 

Sedimentering Utskilling av suspenderte faste stoffer ved bunnfelling. 

Stripping Fjerning av forurensende stoffer som kan utskilles (f.eks. ammoniakk), 

fra spillvann ved kontakt med en kraftig gasstrøm, slik at de 

forurensende stoffene går over til gassfase. De forurensende stoffene 

samles deretter opp (f.eks. ved kondensasjon) for videre bruk eller 

sluttbehandling. Effektiviteten av fjerningen kan forbedres ved å øke 

temperaturen eller redusere trykket. 

2.4. Håndteringsteknikker 

Teknikk Beskrivelse 

Lukthåndteringsplan Lukthåndteringsplanen er en del av miljøstyringsordningen (se BAT 

1) og omfatter 

a) en protokoll for overvåking av lukt i samsvar med EN-standarder 

(f.eks. dynamisk olfaktometri i samsvar med EN 13725 for å 

bestemme luktkonsentrasjonen) som kan suppleres med 

måling/estimering av lukteksponering (f.eks. i samsvar med EN 

16841-1 eller EN 16841-2) eller estimering av luktpåvirkning, 

b) en protokoll med tiltak som skal iverksettes når lukthendelser er 

påvist, f.eks. ved klager, 

c) et program for forebygging og reduksjon av lukt, som er utformet 

for å identifisere luktkildene, karakterisere de enkelte kildenes 

medvirkning og gjennomføre tiltak for forebygging og/eller reduk-

sjon. 

Støyhåndteringsplan Støyhåndteringsplanen er en del av miljøstyringsordningen (se BAT 1) 

og omfatter 

a) en protokoll for overvåking av støy, 

b) en protokoll med tiltak som skal iverksettes når støyhendelser er 

påvist, f.eks. ved klager, 

c) et program for støyreduksjon som er utformet for å identifisere 

støykildene, måle/estimere eksponeringen for støy, karakterisere 

de enkelte kildenes medvirkning og gjennomføre tiltak for 

forebygging og/eller reduksjon. 

Plan for håndtering av ulykker En plan for håndtering av ulykker er en del av miljøstyringsordningen 

(se BAT 1) og identifiserer farene ved anlegget og de tilhørende 

risikoene samt definerer tiltak for å håndtere disse risikoene. Den tar 

hensyn til fortegnelsen over forurensende stoffer som forekommer 

eller kan forekomme, og som kan ha miljøkonsekvenser dersom de 

slippes ut. Den kan utarbeides av ved hjelp av f.eks. FMEA (Failure 

Mode and Effects Analysis) og/eller FMECA (Failure Mode, Effects 

and Criticality Analysis). 

Planen for håndtering av ulykker omfatter utarbeiding og gjennom-

føring av en plan for brannvern, branndeteksjon og brannbekjempelse 

som er risikobasert og inkluderer bruk av automatiske branndetek-

sjons- og brannvarslingssystemer og manuelle og/eller automatiske 

systemer for inngripen ved og bekjempelse av brann. Planen for 

brannvern, branndetektsjon og brannbekjempelse er særlig relevant for 

— områder for lagring og forbehandling av avfall, 

— områder for ovnsmating, 
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Teknikk Beskrivelse 

 — elektriske kontrollsystemer, 

— posefiltre, 

— faste adsorpsjonssjikt. 

Planen for håndtering av ulykker omfatter også, særlig på anlegg der 

det tas imot farlig avfall, programmer for personalopplæring i 

— brann- og eksplosjonsvern, 

— brannslokking, 

— kunnskap om risikoer forbundet med kjemikalier (merking, 

kreftframkallende stoffer, toksisitet, korrosjon, brann). 

 


