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Yttrande angående Vattenfalls ansökan om förhandsgodkännande 
av avfallsförbränningsanläggning enligt artikel 14 i EU förordning nr 
1013/2006  

 

Remiss från Naturvårdsverket , dnr. NV-03686-18, remisstid: 13 december 2018. 

 

Förslag till beslut: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 

att överlämna yttrande daterat den 12 december 2018 till Naturvårdsverket  

att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

 

Sammanfattning 

Vattenfall har förhandsanmält sin anläggning på Bolandsgatan till Naturvårdsverket för att få 

ett förhandsgodkännande för sin anläggning att ta emot avfall från samma leverantör upp till 

tre år. Naturvårdsverket vill nu höra om miljö- och hälsoskyddsnämnden har några synpunkter 

på detta.   

 

Ärendet 

I artikel 14 i EU förordning nr 1013/2006 om transport av avfall finns möjlighet för den som 

förbränner avfall att få ett förhandsgodkännande för sin anläggning. Förutsatt att 

Naturvårdsverket godkänner förhandsanmälan får den som förbränner avfallet ta emot avfall 

från samma leverantör upp till tre år i stället för som mest ett år. Vattenfall har nu 

förhandsanmält sin anläggning (anläggningsnummer 0380-60-016) på Bolandsgatan 13-15 till 

Naturvårdsverket. Naturvårdsverket vill nu höra om miljö- och hälsoskyddsnämnden har 

några synpunkter på detta.     

 

Vattenfall tar sitt avfall för återvinning (förbränning) mest regionalt men 25-30% av 

avfallsbränslet behöver också importeras från andra EU länder.  Avfallet Vattenfall nu 

anmäler för återvinning är brännbart avfall och blandat kommunalt avfall. Vattenfall gör detta 

för att kunna ha längre kontrakt med sina leverantörer.  
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Anna Nilsson 

miljödirektör  
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Yttrande angående Vattenfalls ansökan om förhandsgodkännande 
av avfallsförbränningsanläggning enligt artikel 14 i EU förordning nr 
1013/2006  

 

Remiss från Naturvårdsverket , dnr. NV-03686-18, remisstid: 13 december 2018. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att Vattenfall har god och hög nivå på sin 

egenkontroll på leverantörer, lagring, transporter, slutligt omhändertagande och restprodukter. 

Vattenfall har även en organisation som klarar omhändertagandet under en längre tidsperiod 

och anmälan bör därför bifallas.  

 

 

För miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

 

 

Bengt Fladvad Susanna Nordström 

ordförande  nämndsekreterare  

 

 

 

 


