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1. Bakgrund och sammanfattning 
Denna bakgrund är avsedd att ge en bred beskrivning av NOx-avgiften, hur den kom till och 
utvecklades fram till 1997. Längre fram i rapporten ges en mer djuplodande förklaring av de 
olika begreppen såväl ekonomiska som tekniska. 

Utsläpp av kväveoxider sker i större eller mindre omfattning från all förbränning. Beroende på 
omständigheterna vid förbränningen är det kvävet i förbränningsluften och/eller i bränslet som 
oxideras av syret i förbränningsluften och bildar kväveoxider. NOx är samlingsbegreppet för 
kväveoxiderna som i huvudsak utgörs av kväveoxid (NO), kvävedioxid (NO2) och dikväve-
oxid (N2O, lustgas). Kväveoxider verkar försurande i mark och vatten och kan under vissa 
omständigheter bilda s k marknära ozon vilket skadar barrträd. N2O har en nedbrytande effekt 
på ozon i atmosfären och antas, tillsammans med CO2 vara en av de s k växthusgaserna. 

Genom förbränningstekniska åtgärder är det möjligt att minska uppkomsten av NOx, och 
genom reningsåtgärder att minska utsläppet av redan bildad NOx. De vanligaste förbrännings
tekniska åtgärderna är någon form av fördelning av förbränningsluften. De vanligaste renings
metoderna är kemisk reduktion av kväveoxiden till fritt kväve. Detta kan ske både i eldstaden 
genom insprutning av kemikalier och i rökgaskanalen med hjälp av katalysatorer. 

Avgift på utsläpp av kväveoxider (NOx) från pannor för energiproduktion infördes i Sverige 
första gången 1992. Den gällde då pannor som dels hade en effekt på mer än 10 MW och en 
årlig producerad energimängd på 50 000 MWh/år eller mer. Syftet med, eller snarare orsaken 
ti l l , att avgiften lagstadgades var att riksdagen 1988 satt upp ett mål att utsläppen av kväve
oxider skulle sänkas till 70 % av 1980 års nivå före 1995. Detta innebar att de totala utsläppen 
av kväveoxider skulle minskas med 136 000 ton/år från 453 000 ton/år. 1992 var nivån fort
farande 402 000 ton/år och inget talade för att man ens skulle komma i närheten av det upp
satta målet utan påtryckningsmedel. De pannor som omfattades av lagen svarade för 4 % av 
utsläppen, övriga förbränningsanläggningar och industriella processer för 13 % och förbrän
ningsmotorer för 83 %. Det var således en liten utsläppskälla man valde att angripa, och orsa
kerna till detta var flera, både politiska, tekniska och merkantila: 

• De aktuella pannorna var så stora att deras ägare i de flesta fall var professionella energi
producenter med goda kunskaper om sina anläggningar. 

• De var inte fler till antalet än att avgiftssystemet skulle bli hanterbart för den handläggan
de myndigheten. 

• De omsatte så mycket pengar i sin verksamhet att investering i nödvändig mätutrustning 
inte skulle bli alltför kännbar. Inte heller utgjorde dessa anläggningsägare samma politiska 
hot som bilägarna. 

Avgiften sattes till 40 kr/kg utsläppta kvävoxider och avgiftssystemet utformades så att 
praktiskt taget hela den ackumulerade avgiften betalades tillbaks till anläggningsägarna, dock, 
naturligtvis, efter en annan fördelningsgund än på vilken avgiften betalats in. 

Fördelningsgrunden för återbetalningen blev s k "nyttiggjord energi" och innebar lite för
enklat, att pengar flyttades från anläggningar med höga NOx-utsläpp och låg effektivitet, till 
anläggningar med det omvända förhållandet. Det fanns inget som hindrade att flera pannor i 



systemet fick större återbetalning än vad de betalat i avgift, och att de på så sätt ökade sina 
intäkter tack vare NOx-avgiften. 

För att minska avgiften måste självklart utsläppen minskas, men även en ökning av pannans 
effektivitet, verkningsgrad, ledde indirekt till en avgiftsminskning eftersom återbetalningen då 
ökade. För att återbetalningen skulle överstiga avgiften måste pannans utsläpp ligga under ett, 
i efterhand framräknat riksgenomsnitt som kontinuerligt pressades mot en lägre nivå i takt 
med att pannorna blev effektivare och utsläppen lägre. Anläggningsägama kom på så sätt att 
"driva varandra" till lägre NOx-utsläpp vilket ju var syftet med avgiften. NOx-avgiften ingick 
alltså inte till någon del i statsfinanserna som t ex miljöskatter på utsläpp av kol- och svavel
dioxid. NOx-avgiftens konstruktion rönte ett visst internationellt intresse just p g a dess in
byggda "självdrivande" incitament och att den i princip inte finansierade något annat än sig 
själv. 

Naturvårdsverket blev utsett till den myndighet som skulle administrera avgiften, och kostna
den för att implementera avgiftssystemet och fortsättningsvis kontrollera efterlevnad m m 
finansierades med avgiftsmedel. I förhållande till den totala avgiften på ca 900 Mkr utgjorde 
Naturvårdsverkets kostnader en mycket blygsam del, ca 2 Mkr. Naturvårdsverket tog bl a fram 
anvisningar, författningar, allmänna råd och deklarationsblanketter. Mycket av detta skedde i 
samråd med mätkonsulter, leverantörer av mätutrustning, anläggningsägare m f l . 

För att kunna hävda sina verkliga utsläpp vid beräkning av avgiften måste utsläppen mätas på 
föreskrivet sätt, likaså måste pannans energiproduktion, rökgasmängd, bränsleförbrukning 
m m mätas. Mätresultaten skulle hanteras och lagras så att det kunde utgöra underlag för den 
årliga deklarationen av NOx. Detta krävde kvalificerade automatiska mätsystem, kopplade till 
en dator med en programvara som kunde hantera mätvärden, göra beräkningar och generera 
rapporter. Några färdiga system fanns inte på marknaden, utan leverantörsledet började, delvis 
i samråd med Naturvårdsverket, att utveckla systemen. Ett installerat och driftsätt system 
kostade anläggningsägarna ca 1 Mkr och eftersom alternativet till mätning var en schablon
beräkning som gav till resultat att avgiften ökade med minst I Mkr per år installerades mät
utrustning i de avgiftspliktiga anläggningarna. 

Den 1 januari 1996 ändrades lagen genom att gränsen för avgift sänktes till 25 000 MWh/år. 
Samtidigt togs effektgränsen, 10 MW, bort helt eftersom den saknade relevans även i det ur
sprungliga systemet. För att i någon mån mildra konsekvenserna för ägarna av de minsta 
pannorna gavs anläggningar med en energiproduktion understigande 40 000 MWh/år dispens i 
ett år. Först från och med 1 januari 1997 fick därför lagen full genomslagskraft, och konse
kvensen för avgiftskollektivet (samtliga pannor i avgiftssystemet) blir känt först preliminärt 
under sommaren -98, och definitivt under slutet av 1998. Under J996 tillkom 64 st pannor 
som alltså hade en energiproduktion mellan 50 000 och 40 000 MWh/år. NOx-utsläppen från 
dessa pannor medförde att det genomsnittliga utsläppet ökade något. Det betyder att de nytill
komna pannorna i genomsnitt hade högre koncentration av kväveoxid i rökgasen och/eller 
sämre verkningsgrad än de pannor som varit avgiftspliktiga sedan 1992. Under 1997 tillkom 
ytterligare 96 st pannor. Resultatet i övrigt 1997 är preliminärt vid denna rapports tillkomst 
men tydligen minskade de genomsnittliga NOx-utsläppet något jämfört med 1996. 

I samband med att lagen ändrades infördes en del ändringar i det regelverk som ligger till 
grund för lagens tillämpning. BI a lättades kravet på mätutrustningens tillgänglighet något, 
men i stort gällde samma bestämmelser under 1996 och 1997 som under 1992 - 1995. Natur-



vårdsverket arbetar kontinuerligt med regelverket för NOx-avgiften och under 1998 kommer 
en ny utgåva av "Allmänna Råd" 98:1 för NOx-matning. 

Ägarna till de från 1996, och ännu högre grad från 1997, nytillkomna pannorna domineras inte 
som tidigare av stora energiverk och massa- och pappersindustri. Istället utgörs de av relativt 
små energiverk, fastighetsbolag och träindustri. Ägarna har mindre kunskap om sina anlägg
ningar och möjligheten att investera i mätutrustning och förbättringar av pannorna begränsas 
av att intäkterna i dessa verksamheter är betydligt mindre än i de verksamheter som ursprung
ligen blev avgiftspliktiga (1992). Av det skälet utvecklade leverantörerna av mätsystem enkla
re och mer lättanvända system som marknadsfördes inför utökningen av avgiften. Systemen 
fungerade i stort sett bra men några leverantörer hade inte i tillräcklig utsträckning provat ut 
mätnoggrannheten under tillräckligt lång tid för lanseringen på marknaden. De enklare syste
men kostade ca 350 000 kr, d v s nominellt ca 35 % av priset för de första anläggningama 
1992. Trots det lägre priset reagerade många anläggningsägare mot en, i deras ögon, dyr ut
rustning som inte gav dem någon bättre anläggning. 

För att studera möjligheten till alternativa, och billigare sätt att med tillräcklig noggrannhet 
bestämma NOx-utsläppet, startades tre projekt med målet att skapa och verifiera en beräk
ningsformel för NOx-koncentrationen i rökgasen, baserad på de traditionella driftparametrarna 
hos pannan. Metoden fick beteckningen PEMS (Predictive Emission Monotoring System). Ett 
av projekten finansierades av Trätek och fem sågverk i ett s k industriprojekt. De andra pro
jekten finansierades av Trätek, Värmeforsk, Naturvårdsverket och Vattenfall. Resultatet visa
de att det är möjligt att, inom givna ramar för driftparametrama, med hög noggrannhet be
stämma koncentrationen NOx genom beräkning istället för mätning. Naturvårdsverket bedöm
de metoden så intressant att de nämnde den som ett alternativ i sin författningssamling. 
PEMS-metoden innebar initialt en halvering av investeringsbehovet för att "mäta" NOx. 
Emellertid visade det sig att behovet av verifiering av beräkningsalgoritmen i kombination 
med en omfattande försöksplan för att skapa algoritmen, medförde så höga kostnader att det 
ekonomiska incitamentet försvann. För närvarande används PEMS endast vid ett sågverk i 
Sverige. 

Förändringen av lagen som började tillämpas 1996, och som innebar att ett 80-tal sågverk och 
träindustrier blev föremål för NOx-avgiften, föregicks av en statlig enmansutredning "Morot 
och piska" SOU 1993:18.1 utredningen rekommenderas 25 000 MWh/ år i nyttiggjord energi, 
som en lämplig nedre gräns för avgiftsplikt. Denna gräns återfanns sedan i den lagrådsremiss 
som b la Sågverkens Riksförbund fick för yttrande. Under tiden som följde fram till att lagen 
beslutades genomförde såväl Sågverkens Riksförbund som Trätek ett flertal politiska upp
vaktningar liksom uppvaktningar av Naturvårdsverkets tjänstemän. Någon ändring av lagen i 
så motto att de ekonomiska konsekvenserna mildrades för de minsta anläggningarna var 
politiker och myndigheter inte intresserade av. 

På Träteks initiativ arrangerades ett antal informationsdagar runt om i landet. Trätek anlitade 
också, på uppdragsbasis, en energikonsult med uppgift att stötta medlemmarna i NOx-frågan. 
Inom ramen för det uppdraget genomfördes flera aktiviteter av vilka de viktigaste var: 

• Utbildningsprogram för pannskötare. 
• Informationsskrivelser till berörda industrier. 
• Åtgärdsförslag för att minska NOx. 
• Artiklar i branschtidningar. 



Trots informations- och utbildningsinsatserna är kunskapen inom träindustrin fortfarande låg 
när det gäller förbränning och emissioner från förbränning. Denna rapport som kommit till på 
Träteks initiativ har som syfte att fungera som en handbok i NOx-frågor för träindustrin, och 
på så sätt höja kunskapen hos både driftpersonaJ och beslutsfattare. 

2. Avgiftsgränsen 
Från och med 1997 är alla pannor som producerar 25 000 MWh/år eller mer skyldiga enligt 
lag att deklarera utsläppet av kväveoxider från pannan. Gränsen gäller per panna, vilket kan 
betyda att man genom taktisk drift av flera pannor kopplade till samma värmenät, kan undvika 
avgiften för en eller flera pannor. 

En omedelbar svårighet är att avgöra om pannan/pannorna är avgiftspliktiga eller inte. Finns 
energimätning installerad, och den är tillförlitlig, kan man bilda sig en uppfattning om pro
duktionen kommer upp i 25 000 MWh. Gör den det, och det bara finns en panna i anlägg
ningen, tvingas man konstatera att skyldighet att deklarera NOx-utsläpp föreligger. Finns flera 
pannor i anläggningen, och energimätaren är gemensam, måste man ta ställning till om energi
produktionen kan delas mellan pannoma så att ingen av dem når 25 000 MWh/år. Hävdar man 
att så är fallet måste anläggningsägaren göra troligt att en sådan uppdelning skett. Med separat 
energimätning på varje panna är detta enkelt med hjälp av driftjoumaler. I annat fall får man ta 
hjälp av drifttidsmätare, oljeförbrukning (om ena pannan är oljepanna) eller på annat sätt peka 
på att två eller flera pannor delat på energiproduktionen. Man ska ha i åtanke att det är anlägg
ningsägaren som har "bevisbördan", därför är det nödvändigt att ha ordning på driftstatistik 
och driftjournaler. 

Om energimätning inte finns blir bedömningen om pannan är avgiftspliktig mer osäker. Det 
finns egentligen bara tre approximativa metoder för sågverk och annan träindustri att göra 
denna bedömning på: 

1. Pannans märkeffekt multiplicerad med drifttiden. 
2. Förbrukningen av bränsle. 
3. Produktionsvolym/år (virke, plywood, board osv) multiplicerad med specifik energi

förbrukning. 

Med hjälp av dessa kontroller, helst alla tre, går det att få en uppfattning om den egna anlägg
ningens energiproduktion. Vi skall visa med två exempel hur detta går t i l l . 

Exempel 1 
Ett sågverk har en produktion på 80 000 m Vår i treskift. Pannan har en märkeffekt på 5 MW 
och förbrukar ungefär 50 000 m\s bark och spån per år. Behöver vi deklarera NOx? 

Svar: 
1. Eftersom sågen går i treskift antar vi att drifttiden ar 8 000 timmar per år. Om panna går 

på sin märkeffekt hela tiden blir energiproduktionen 8 000 x 5 = 40 000 MWh/år. Det är 
alltså möjligt att producera över 25 000 MWh. 



2. 50 000 m s trädbränsle motsvarar ungefär 33 000 MWh (0,65 MWh/ m \ ) som tillförts 
pannan. Pannan har förluster så hela den energimängden har inte nyttiggjorts, men troligen 
överstiger den nyttiggjorda energin 25 000 MWh. 

3. Behovet av värmeenergi är för ett sågverk 0,30 - 0,35 MWh/m^. Det betyder att det årliga 
energibehovet är 80 000 x 0,35 = 28 000 MWh. 

4. Som en sista rimlighetskontroll beräknar vi verkningsgrad och medeleffekt. 

28 000 
Verkningsgraden = ca 85 % vilket är fullt rimligt. 

^ ^ 33 000 

28 000 
Medeleffekten =3,5 MW, 70 % av märkeffekt vilket är fullt rimligt. 

33 000 

Denna panna är helt säkert över gränsen för NOx-avgift och skall deklareras. 

Exempel 2 
Ett sågverk har en produktion på 40 000 m /år . Pannan har en märkeffekt på 3 MW och 
förbrukar ungefär 27 000 m ŝ bark och spån per år. Behöver vi deklarera NOx? 
Svar: 
1. Med en maximal drifttid på 8 000 timmar per år kan pannan inte producera mer än 3 x 

8 000 = 24 000 MWh. I praktiken ligger energiproduktionen under denna nivå. 

2. En snabb kontroll av bränsleförbrukningen ger tillförd energi på 0,65 x 27 000 = ca 
18 000 MWh/år. Det är alltså omöjligt att pannan når 25 000 MWh och några ytterligare 
kontroller är inte nödvändiga. 

Pannan skall inte deklareras. 

Det bästa verktyget för att avgöra om pannan skall deklareras eller ej är naturligtvis en 
energimätning. Att känna till sin energiförbrukning är nödvändigt även av andra skäl än 
deklaration av NOx-avgift, t ex för miljödeklaration, bench-marking m m. Därför ska 
energimätning betraktas som hörande till pannans grundutrustning oavsett hur stor energi
produktionen är. En komplett installation kostar 30 000 - 50 000 kr. I kapitel 4.1 f f beskrivs 
de ingående komponenterna. 

3. Avgiftens konstruktion 
Själva avgiften för NOx-utsläpp är enkel; 40 kr/kg utsläpp av kvävedioxid. Däremot är 
beräkningen av den avgiftsgrundande utsläppsmängden mer komplex, liksom även hante
ringen av avgiftsmedel. Mätning och beräkningsmetoden för att bestämma utsläppt mängd 
beskrivs i kapitel 4. Här ska vi beskriva hur avgiftssystemet är uppbyggt samt hur betalnings
strömmarna går. I slutet av kapitlet beskrivs också en variant på betalningsströmmar som 
lades fram för Miljödepartementet av Sågverkens Riksförbund i november 1995, men som 
inte kom att tillämpas. 



Grundläggande för avgiften är att den inte utgör en skatt som ingår i statsfinansieringen. De 
inbetalda avgifterna används istället för att betala tillbaks pengar till de anläggningar som 
relativt sett har låga utsläpp. I princip har det inte någon ekonomisk betydelse om NOx-
utsläppen och därmed inbetalda avgifter minskar. Drivkraften för anläggningsägaren att 
minska sina utsläpp är ändå alltid 40 kr/kg som följande beskrivning belyser. 

1996 fanns 274 avgiftspliktiga pannor i hela landet. Dessa producerade tillsammans 57 150 
MWh varvid de släppte ut 16 083 ton NOx. De totalt inbetalda avgifterna blev således 40 x 16 
083 000 = 643 320 000 kr. Dessa pengar betalades tillbaks till de avgiftspliktiga anlägg
ningarna, men naturligtvis efter en annan fördelningsgrund än den de betalades in på. Fördel
ningsgrunden för återbetalning är "nyttiggjord energi", d v s i detta fall 57 150 MWh. Efter 
division får vi 643 320 000/57 150 = 11,26 kr/MWh vilket alltså är de aktuella nyckeltalet för 
återbetalningen 1996. 

En anläggning som producerat t ex 45 000 MWh fick 1996 tillbaks 45 000 x 11,26 = 
506 700 kr. Om vi dividerar detta belopp med avgiften, 40 kr, ser vi att kostnaden för avgift 
och intäkten från återbetalningen tar ut varandra vid 12 668 kg. Har utsläppet varit högre 
kommer anläggningsägaren att få en utgift och har det varit lägre kommer han följaktligen att 
få en intäkt. (En typisk sågverkspanna av samma storlek som i exemplet skulle fått en utgift 
på ca 250 000 kr.) 

Av sättet att beräkna nyckeltalet för återbetalningen förstår man att om den totala utsläpps
mängden eller den totalt producerade energin i landet förändras, kommer också nyckeltalet att 
förändras. Första året med NOx-avgiften, 1992, var återbetalningen 16,17 kr/MWh. Återbetal
ningen har sedan dess sjunkit för varje år fram till 1996 då det åter steg. I nedanstående tabell 
framgår hur nyckeltalet förändrats. 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 (prel.) 
16,17 12,58 11,35 10,69 11,26 10,73 

Anledningen ti l l att återbetalningen steg 1996 är att de 64 pannor som då tillkom inte hade 
lika låga utsläpp i genomsnitt som de pannor som funnits i avgiftssystemet sedan 1992. Det 
betyder att "nykomlingarna" tillfört, relativt sett, mer pengar än energi till systemet, och då 
stiger återbetalningen. Enligt Naturvårdsverkets preliminära beräkning kommer återbetal
ningen att sjunka till 10,73 kr/MWh för 1997. Definitivt belopp kan inte fastslås förrän hösten 
1998. 

I nedanstående figur visas schematiskt hur penningflödet såg ut efter första året med NOx-
avgiften. 



Pannor med 612 miljoner kr Naturvårdsverket 
avgift: 181 st 

37 465 GWh/år 
15 305 ton NO^ 6 miljoner kronor 

606 miljoner kr 

Figur 1. NOx-avgiftens penningflöde 1992. 

606 miljoner kronor fördelade på 37 465 000 MWh ger ett nyckeltal på 16,17 kr/MWh, vilket 
ju var återbetalningen 1992 (se tabellen ovan). De pengar som stannar i Naturvårdsverket 
används för att täcka administrationskostnader och för att helt eller delvis finansiera forskning 
och demonstrationsprojekt med syfte att utveckla teknik och metoder för att minska NOx-
utsläppen från pannor. 

1995, d v s sista året med den ursprungliga avgiftsgränsen 50 000 MWh/år, såg motsvarande 
bild ut på detta sätt. 

Pannor med 
avgift: 210 st 

46 627 GWh/år 
12 517 ton NO. 

500 miljoner kr Naturvårdsverket 

2 miljoner kronor 

Naturvårdsverket 

2 miljoner kronor 

498 miljoner kr 

Naturvårdsverket 

2 miljoner kronor 

Figur 2. NOx-avgiftens penningflöde 1995. 

Det har tillkommit 29 pannor och energiproduktionen har ökat med mer än 25 %. Trots det 
har de samlade NOx-utsläppen minskat med nästan 20 % jämfört med 1992. Tas hänsyn till 
den ökade energiproduktionen är minskningen av NOx-utsläpp 34 %, vilket med all tydlighet 
pekar på att avgiften fyllt sitt syfte på dessa stora pannor. Vi skall göra motsvarande beräk
ningar, dels för 1996 då gränsen för avgift sänktes till 40 000 MWh/år, dels för 1997 då 
gränsen sänktes ytterligare till 25 000 MWh/år. 

Från 1995 till 1996 ökade antalet pannor med 64 st, energiproduktionen med ca 23 % och 
NOx-utsläppet med drygt 28 %. 
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Pannor med 643 miljoner kr Naturvårdsverket 
avgift: 274 st 

57 150 GWh/år 
16 083 ton NO, 2 miljoner kronor 

643 miljoner kr 

Figur 3. NOx-avgiftens penningflöde 1996. 

De tillkommande pannorna var naturligtvis inte lika trimmade med avseende på låga NOx-
utsläpp som de pannor som funnits med i systemet sedan 1992, vilket ledde till att de av-
giftsbelagda utsläppen hamnade på 1992 års nivå. (Som framgår återbetalades hela 1996 års 
avgift. Naturvårdsverkets administration finansierades med tidigare års avgifter.) 

För 1997 är ännu (maj 1998) inte det definitiva resultatet framräknat, men vi skall ändå med 
ledning av det preliminära resultatet göra en uppskattning av energiproduktion, utsläpps
mängd och penningflöde. Naturvårdsverket bedömer att totalt ca 370 pannor ingår i systemet 
fr o m 1997. Det innebär en ökning med ca 96 pannor från 1996. (Detta antal är betydligt lägre 
än både Naturvårdsverkets och olika branschorganisationers uppskattningar, och troligen 
föreligger ett mörkertal.) Dessa 96 pannor har alltså producerat mellan 25 000 MWh och 
40 000 MWh per panna, låt oss anta en medelproduktion på 30 000 MWh. Låt oss vidare anta 
att NOx-emissionen för dessa pannor är 100 mg/MJ av bränslets energiinnehåll, vilket innebär 
0,36 kg/MWh, samt att verkningsgraden är 85 %. Med hjälp av dessa antaganden kan vi 
beräkna energiproduktionen til l : 

30 000 X 96 = 2 880 000 MWh (2 880 GWh), 

och NOx-utsläppet t i l l : 

2 880 000 / 0,85 x 0,36 = 1 219 765 kg (1 220 ton). 

Adderar vi dessa siffror till 1996 års resultat får vi 60 030 GWh och 17 303 ton NOx. 

Enligt Naturvårdsverkets preliminära beräkning pekar emellertid resultatet på betydligt lägre 
energiproduktion och utsläpp; 54 700 GWh och 15 000 ton NOx. D v s en minskning jämfört 
med 1996 trots att antalet pannor ökat med 96 st. 
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L 

Pannor med 600 miljoner kr Naturvårdsverket 
avgift: 370 st 

54 700 GWh/år 
15 000 ton NO, 13 miljoner kronor 

587 miljoner kr 

Figur 4. NOx-avgiftens penningflöde 1997, baserat på preliminära värden. 

Eftersom den totala avgiften sjunkit markant från 1996 är det svårt att bedöma hur de t i l l 
kommande 96 st pannorna påverkat helheten. I Naturvårdsverkets rapport under hösten -98 
kommer detta att framgå. Vi kan konstatera att Naturvårdsverket planerar att avsätta ca 
13 Mkr till administration och andra kostnader. 

I samband med att utökningen av NOx-lagen diskuterades 1995, framfördes argumentet att de 
mindre anläggningar som är nytillkomna i systemet, initialt skulle komma att indirekt finan
siera NOx-begränsande åtgärder på de stora anläggningar som haft 4 - 5 år på sig att anpassa 
sig till avgiften. Pengar skulle således flöda från små, enkla värmepannor till stora, kvalifice
rade kraftverkspannor. För att få en uppfattning om hur detta flöde av pengar skulle kunna se 
ut gjorde Trätek en beräkning av de nytillkomna anläggningamas situation separerat från de 
etablerade anläggningarna. Eftersom NOx-avgiftssystemet är så dynamiskt till sin konstruktion 
tvingades man i en sådan kalkyl "frysa" situationen till en bestämd tidpunkt. Vi har här valt att 
låta utfallet 1995 utgöra situationen för stora pannor, och ökningen till 1996 representera 
bidraget från små pannor. Utfallet utan uppdelning framgår av figur 3 ovan. Gör vi en upp
delning får vi följande resultat: 
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stora pannor 
210 st 

46 627 GWh 
12 517 ton NO, 

501 miljoner kr 

525 miljoner kr 

Naturvårdsverket 

2 miljoner kronor 

143 miljoner kr 117 miljoner kr 

Små pannor 
64 st 

10 523 GWh 
3 566 ton NO, 

Figur 5. NOx-avgiftens penningflöde 1996, uppdelat på etablerade och nytillkomna pannor 
med samma belopp för återbetalning. 

Det sker alltså ett visst flöde av pengar, ca 25 Mkr, från små pannor till stora. Effekten är dock 
inte så dramatisk som vi befarade 1995 då Sågverkens Riksförbund tillsammans med Tratek 
uppvaktade Miljödepartementet för att få till stånd en annan uppdelning av penningflödet, 
åtminstone inledningsvis under 3 - 5 år efter det att avgiften börjat gälla fullt ut för små 
pannor. Det förslag som lades fram för departementet innebar att de pannor som inte sedan 
tidigare haft ekonomiska motiv att åtgärda sina utsläpp skulle få ett antal år på sig att "fasas 
in" i det befintliga avgiftssystemet. Om vi applicerar förslaget på förhållandet i figur 5 får vi 
följande bild. 
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stora pannor 
210 st 

46 627 GWh 
12 517 ton NO. 

501 miljoner kr 

500 miljoner kr 

Naturvårdsverket 

2 miljoner kronor 

143 miljoner kr 

Små pannor 
64 st 

10 523 GWh 
3 566 ton NO. 

142 miljoner kr 

Figur 6. NOx-avgiftens penningflöde 1996, uppdelat på etablerade och nytillkomna pannor 
men med olika belopp för återbetalning. 

I detta förslag delas pannorna in i två grupper, den ena för pannor över 50 000 MWh/år, den 
andra för övriga pannor. Återbetalningen blir olika för de två grupperna; 10,70 kr/MWh 
respektive 13,50 kr/MWh. Efter några år, förslagsvis 5 år, är det troligt att storleken på 
återbetalningarna närmar sig varandra, eftersom mer pengar stannar kvar för investering i 
åtgärder på de små pannorna. De två gruppema kan då sammanföras till en grupp som funge
rar på samma sätt som idag, men utan den initiala snedfördelning av pengar som nu är fallet. 
Förslaget genomfördes inte med motivet att det skulle öka det administrativa arbetet och 
dessutom kräva en lagändring. Man ska dock komma ihåg att hur än penningflödet ser ut är 
värdet/kostnaden för ett kg NOx alltid 40 kr. 

Ägarna t i l l de pannor som är nya i avgiftssystemet, har som tidigare påpekats inte haft samma 
ekonomiska incitament att åtgärda vare sig NOx-utsläpp eller verkningsgrad som de som haft 
sina pannor med i systemet sedan 1992. Det finns därför mycket att göra för att sänka ut
släppen från de små pannorna, och då kommer återbetalningen att sjunka på nytt för att om 3 -
5 år troligen "parkera" sig på ca 8 kr/ MWh. Detta givet att det inte sker ett genombrott för 
tekniken för att minska NOx-utsläppen. I kapitel 5 beskriver vi närmare de åtgärder som är 
vanligast på små och medelstora pannor. 

Det faktum att återbetalningen sjunker innebär att pannägarna omedvetet driver på varandra 
att göra åtgärder. Om vi t ex betraktar en panna som 1992 producerade 100 000 MWh och 
släppte ut 40 000 kg NOx, finner vi att avgift minus återbetalning ger en nettokostnad på 
17 000 kr, d v s en intäkt. Samma panna 1995 får en nettokostnad på 531 000 kr. Kostnaden 
för NOx-avgift har alltså ökat med ca 550 000 kr, inte för att pannan blivit sämre eller ökat 
sina utsläpp, utan för att andra pannor minskat utsläppen. Det betyder att om man vill hålla 
NOx-avgiften på en konstant låg nivå, måste man också hålla jämna steg med övriga pann-
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ägare vad gäller NOx-begränsande åtgärder. Figur 7 visar schematiskt hur nettokostnaden 
förändras över tiden. 

Relativ NOx-nivå 

1.2 

0.8 

0,6 

0.4 

0.2 

O 

"Min panna" 

^^^^^^^ Nettokostnad 

"Medelpannan" 

2 3 4 5 6 7 8 

År med NOx-avgift 

Figur 7. Nettokostnaden förändras trots att den egna pannans utsläpp är oförändrade. 

4. Mätning av kväveoxider 
För att en anläggningsägare skall kunna hävda att NOx-avgiften skall beräknas på verkliga 
utsläpp måste dessa mätas. Hur denna mätning skall gå till och vilka krav som ställs på mät
utrustningen och -systemet regleras av Naturvårdsverkets författningssamlingar SNFS 1996:9. 
Naturvårdsverket har också givit ut "Allmänna råd om mätmetoder för kväve- och svaveloxid-
utsJäpp", AR 91:6. En ny utgåva av dessa råd ar under utarbetande och kommer att finnas t i l l 
gänglig under 1998. Vi skall här redogöra för olika mätmetoder, system och installationer 
samt peka på de, för anläggningsägaren, viktiga avsnitten i de nämnda författningssam
lingarna. 

4.1. Energimätning 
Under kapitlet "Avgiftens konstruktion" ovan beskrivs hur beräkning av nettoavgiften baseras 
på både utsläppsmängd och nyttiggjord energi. Av dessa två storheter är den nyttiggjorda 
energin alltid nödvändig att mäta, medan utsläppsmängden kan beräknas med hjälp av schab
lon. Emellertid är schablonen så högt satt att det blir mycket ofördelaktigt för anläggnings
ägaren att tillämpa denna. Schablonen innebär 2 - 3 gånger högre avgift för en typisk såg
verkspanna jämfört med om mätning sker. (Vi återkommer till schablonberäkningen senare i 
detta kapitel.) 

Energimätningen fyller tre syften. 

1. Med ledning av producerad energimängd avgörs om man överhuvudtaget är avgiftspliktig 
eller ej. 
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2. Beräkningen av återbetalningen baseras på den producerade (nyttiggjorda) energimängden. 
3. Beräkning av mängden tillfört bränsle baseras b la på energimätningen (se nedan). 

Det skall nämnas att avsaknad av energimätning inte är ett hållbart argument för utebliven 
NOx-deklaration. Det är anläggningsägaren som har bevisbördan i en tvist med Natur
vårdsverket. 

Den producerade energimängden utgörs egentligen av en stor mängd adderade effekter under 
en bestämd tid. Det är alltså mer adekvat att tala om effektmätning istället för energimätning. 
Effekten uttrycks matematiskt som produkten av temperaturskillnaden och flödet. Formeln för 
panneffekten är: 

P = Q X cp X AT (kW). 

Där: 
Q = Flödet genom pannan i kg/s. 
Cp = Värmeöverförande mediets värmekapacivitet i kJ/ kg (oftast vatten). 
AT = Temperaturskillnaden mellan pannans fram- och returledning, 

Värmekapaciviteten för vatten beror till viss del vattnets temperatur, men kan för praktiskt 
bruk sättas till 4,18 kJ/kg vid de temperaturer som råder i hetvattenpannor. I en del pannor 
inom träindustrin förekommer olja som värmeöverförande medium. Oljan har en betydligt 
lägre värmekapacivitet än vatten, oftast ca 1,5 - 2 kJ/kg. Av oljans produktblad framgår 
värmekapaciviteten mer exakt. 

I det fall effektmätning sker på en ångpanna, bestäms effekten av ångflödet, matarvattnets 
temperatur och ångans tillstånd när den lämnar pannan. Ångans energiinnehåll varierar med 
tryck och temperatur på ångan och för att effektmätningen skall bli rättvisande krävs att 
beräkningen av effekten tar hänsyn till detta. På många äldre ångpannor är den befintliga 
effektmätningen av betydligt enklare slag. Där har man vid beräkningen av effekten endast 
ångflödet som variabel medan matarvattentemperatur och ångdata är inlagda som fasta 
parametrar. En sådan effektmätning har alldeles för dålig noggrannhet för att kunna ingå i ett 
NOx-mätsystem och måste antingen bytas eller kompletteras. 

4.1.1 Temperaturmätning 
Effektmätningen skall, för att vara tillförlitlig, ske genom samtidig mätning av medietempe
raturen (vatten, ånga helolja m m) före och efter pannan och flödet genom pannan. Tempera
turmätningen skall ske med s k parade termoelement eller givare av typen PT-100. Att givarna 
är parade innebär att de är kalibrerade av tillverkaren så att de har samma inbördes avvikelse, 
och eftersom det är skillnaden i temperatur som är relevant för effektmätningen betyder det att 
noggrannheten med parade givare är större än med individuella givare. En konsekvens av att 
använda parade givare är att noggrannheten försämras om bara den ena byts ut vid skada. 
Därför skall båda givarna kasseras och bytas mot två nya parade givare. 

På ångpannor måste också trycket på utgående ånga mätas och tillsammans med rådande 
temperatur på ångan bestäms energiinnehållet i ångan. 
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4.1.2 Flödesmätning 
Flödesmätaren, vare sig den avser ång-, vatten- eller hetoljeflöde, är den komponent i effekt
mätsystemet som är svårast att erhålla god noggranhet på. Det finns ett flertal typer av flödes
mätare som bygger på olika mätprinciper baserade på mekanik, magnetism, tryckfall och 
elektronik. Gemensamt för flödesmätare som ingår i ett effektmätsystem är att de skall kunna 
avge en analog elektrisk signal, proportionell mot flödet. Med mekaniska flödesmätare kan 
detta innebära problem eftersom dessa arbetar med pulser, d v s digitala signaler. Rekommen
dationen är därför att undvika de mekaniska mätarna om effektmätningen skall ingå i ett NOx-
mätsystem. 

En flödesmätare skall aldrig dimensioneras efter den rörledning där den är placerad. Den 
kommer i så fall med största sannolikhet att förlora i noggrannhet. I stället är det det för
väntade flödet och dess variation som utgör dimensioneringsunderlag för flödesmätaren. Det 
är inte ovanligt att en flödesmätare skall dimensioneras en till två dimensioner under rörled
ningens dimension. Leverantörer av flödesmätare kan med ledning av driftdata för pannan 
eller värmeförbrukarna dimensionera flödesmätaren rätt. 

Efter montage av flödesmätaren skall denna kalibreras på plats. Helst skall både flödet och 
den analoga signalen kalibreras, men eftersom en flödeskalibrering är relativt dyr att utföra 
nöjer man sig ofta med att enbart kalibrera den analoga signalen. Denna kalibrering skall 
sedan upprepas minst en gång per år. Som vi skall se senare i detta kapitel utgör en rättvisande 
flödesmätning hela grunden för att beräkningarna av NOx-utsläppet skall bli riktiga. En befint
lig flödesmätare kan i de flesta fall vara tillfyllest i ett NOx-mätsystem, men aldrig utan att ha 
kalibrerats först. Leverantörerna av NOx-mätsystemen frågar efter en analog signal för 
panneffekten, men ifrågasätter aldrig om den är tillräckligt noggrann. Det är anläggnings
ägarens ansvar att se t i l l . 

4.1.3 Integreringsverket 
Från temperatur- och flödesmätningarna erhålls analoga (eller i vissa fall digitala) signaler 
som först skall multipliceras för att bilda en effekt och sedan integreras över tiden för att bilda 
en energimängd. Dessa matematiska operationer sker i det s k integreringsverket, som an
tingen kan utgöras av en separat enhet eller ingå i pannans eller NOx-mätsystemets dator. 
Inom träindustrin är det rätt vanligt att integreringsverket är monterat separat och inte så sällan 
är det direkt olämpligt för att ingå i NOx-mätsystemet. Anledningen till detta är att dessa 
integreringsverk ar avsedda för mätning energikonsumtion i värmesystem och inte effektpro
duktion på pannor. Bristerna är i huvudsak att de lämnar en digital utsignal och att effekten 
inte beräknas kontinuerligt utan med några minuters intervall. Eftersom NOx-mätsystemen är, 
och måste vara, konstruerade för en kontinuerlig analog effektsignal måste integreringsverk av 
den beskrivna typen byggas om eller bytas ut. 

Den bästa lösningen är att demontera integreringsverket och låta datorn för NOx-mätningen 
fungera som integreringsverk. I kombination med en mekanisk flödesmätare uppstår då visser
ligen problem med den digitala signalen (pulsen) som en sådan ger, men detta problem är 
enklare att komma till rätta med än med ett olämpligt integreringsverk. De flesta leverantörer 
av mekaniska flödesmätare har nämligen elektroniska moduler som skapar ett s k pulståg, 
d v s pulser med hög frekvens. Genom glättning och dämpning kan ett sådant pulståg erhålla 
karaktären av en analog signal som är tillräckligt stabil för att fungera i ett effektberäknings-
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program. Orsaken till att systemen många gånger passar så illa ihop är först och främst okun
skap hos konsulter, leverantörer och anläggningsägare. Naturligtvis kunde man heller inte ta 
hänsyn till ett NO^-mätsystem innan det var känt att träindustrin skulle beläggas med NOx-
avgift. Emellertid förekommer det fortfarande att helt olämpliga integreringsverk och flödes
mätare installeras. 

Finns energimätning sedan tidigare installerad kan den med stor sannolikhet ingå i NOx-
mätsystemet, men för att få en noggrann mätning måste alltså några kontroller göras först: 

• Kalibrera flödesmätaren. 
• Tillgång till analog, kontinuerlig flödes- alternativt effektsignal. 
• Parade temperaturgivare. 

4.2 Mätning av NOx-koncentration 
För att kunna bestämma den utsläppta mängden av kväveoxid måste koncentrationen av 
kväveoxid i rökgasen och mängden rökgas vara känd. Vi skall börja med att redogöra för 
mätning av koncentrationen av NOx och sedan titta på hur rökgasmängden bestäms. 

Som nämndes i inledningen förekommer kväveoxider i flera former vid förbränning. Den helt 
övervägande delen förekommer dock som NO, d v s kväveoxid. En mindre del, oftast < 5 %, 
förekommer som NO2, d v s kvävedioxid. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter behöver inte 
NO2 mätas om koncentrationen vid årlig kontroll understiger 5 %. I annat fall måste både NO 
och NO2 mätas. Eftersom det är ytterst ovanligt att NOx-emissionen från träindustrins pannor 
innehåller mer än 5 % NO2 kommer vi i första hand att beskriva mätning av NO. Slutligen 
berör vi hur man måste komplettera sin mätutrustning för att mäta NO2. 

Man skiljer på två principer vid gasanalysen. Antingen analyseras gasen direkt i skorstenen 
eller rökgaskanalen, s k in-situ mätning, eller också suger man ut en provgas ur rökgaskanalen 
som sedan analyseras, s k extraktiv mätning. Den stora skillnaden ar att in-situ mätningen 
arbetar i fuktig gas och den extraktiva i torr gas. Den extraktiva metoden innebär enklare 
kalibreringar och underhåll eftersom utrustningen inte sitter monterad i rökgaskanalen. In-situ 
mätarna är enklare att montera, innehåller färre komponenter och är därför något billigare. Det 
är de extraktiva mätarna som dominerar marknaden, och inom träindustrin är de så gott som 
al lenarådande. Vi kommer därför att uppehålla oss vid denna mätprincip. 

NOx-analysatorer som ingår i de extraktiva system som återfinns vid träindustrin mäter, enligt 
s k NDIR-princip (icke-dispersiv infrarödabsorption), absorptionen av strålning i det infraröda 
spektrat, 2,5 - 12 mm. Mycket förenklat går mätningen till så att den torkade och filtrerade 
gasen genomlyses av infrarölt ljus. Ljusabsorptionen i mätgasen bestäms genom att mäta 
skillnaden i ljusintensitet efter gasen och jämföra den mot intensiteten för en gas som inte 
absorberar infrarött ljus. Skillnaden i intensitet omvandlas till en elektrisk signal som är 
proportionell mot innehållet av NO i mätgasen. 

Mätgasen som sugs ur rökgaskanalen är både fuktig och stoftbemängd och måste därför torkas 
och filtreras innan den kan släppas in i analysatorn. Torkningen sker genom att gasen kyls ner 
till ca -I- 5 °C varvid fukten i gasen kondenserar och leds bort. För att provgasen inte skall 
"tvättas" genom att den kondenserar i mätgasledningen hålls denna uppvärmd till ca 200 °C 
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fram till kylaren. I kylaren sker kondensationen så snabbt att gasen inte hinner "tvättas" från 
sina beståndsdelar. NOx-analysatom presenterar mätvärdet i sorten ppm vilket är förkortning 
för parts per million, d v s miljondelar och avser viktandelar. Koncentrationen 100 ppm inne
bär alltså att det finns 100 viktandelar NOx per 1 000 000 viktandelar rökgas. T ex 100 mg 
NOx per 1 000 000 mg rökgas, eller 100 mg NOx per kg rökgas (1 000 000 mg = 1 kg). Rök
gasvolymen mäts ju i Nm^ (normalkubikmeter) varför det är mer praktiskt att ange koncentra
tionen av ämnen i rökgasen med sorten mg/Nm^. För att omvandla 1 ppm NO2 t i l l mg/Nm^ 
multipliceras värdet med 2,05. 1 ppm NO2 = 2,05 mg/Nm^ NO2. 

4.3 Mätning av rökgasflödet 
Eftersom analysatorn bestämmer koncentrationen eller halten av kväveoxid i rökgasen måste 
vi känna mängden rökgas för att kunna beräkna hur stor mängd kväveoxid som släpps ut från 
anläggningen. Uppgiften kompliceras av att NOx-analysatorema oftast arbetar med torr gas 
och utsläppet sker i fuktig (verklig) gas. Vi måste alltså även känna till rökgasens fuktinnehåll 
för att med noggrannhet bestämma utsläppet av kväveoxider. Metoder for mätning av rökgas
flöde och fuktinnehåll i rökgas har varit föremål för försök, diskussion och även installation 
av mer eller mindre bristfälliga system. Rökgaskanalema är, även på små pannor, av grov 
dimension och med ett krav på en raksträcka på 10 x diametern före och 5 x diametern efter 
flödesmätarens placering, blir det svårt och ibland omöjligt att få plats med flödesmätaren. 
P g a den stora dimensionen blir också mätaren relativt dyr i anskaffning. I samband med att 
NOx-avgiften infördes 1992, tog Naturvårdsverket fram en beräkningsgång för att bestämma 
rökgasflödet baserad på producerad energi, pannans förluster och bränslets elementaranalys. 
Huvudekvationerna i denna beräkningsgång redovisas nedan. 

Ekvationen för den teoretiska mängd rökgas som bildas vid stökiometrisk förbränning av 1 kg 
torrt bränsle med luft är: 

g o t = (8,87 X C + 20,91 x H + 3,31 x S + 0,8 x N - 2 ,63 x O)/ 100 (Nm^). (ekv. 1) 

Där C = viktsprocent av kol i bränslet. 
H = viktsprocent av väte i bränslet. 
S = viktsprocent av svavel i bränslet. 
N = viktsprocent av kväve i bränslet. 
O = viktsprocent av syre i bränslet. 

Den procentuella sammansättningen av bränslet erhålls ur bränslets elementaranalys. Man kan 
antingen använda schablonvärden för ett bestämt bränsle eller efter provtagning analysera 
bränslet. Schablonvärden för trädbränslen (bark, spån, flis) kan typiskt vara enligt följande: 

C: 50 % vikt av torrsubstansen. 
H: 6 % vikt av torrsubstansen. 
S: < 0,5 % vikt av torrsubstansen. 
N: 0,5 % vikt av torrsubstansen. 
O: 40 % av vikt av torrsubstansen. 

Resten, ca 3 %; utgörs av aska. 
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Den verkliga rökgasen innehåller alltid vattenånga som bildas av bränslets fukt- och väte
innehåll. För att kunna beräkna volymen vattenånga i rökgasen måste alltså fukt- och väte
innehåll för bränslet vara kända. Följande samband gäller för beräkningen. 

Bränslefukt: 1 kg fukt => 1,24 Nm H2O vid förbränning med luft. 

Väte: 1 kg H => 11,12 Nm^ H2O vid förbränning med luft. 

Ekvationen blir då : H2O = (11,12 x H + 1,24 x F)/100 (Nm^). (ekv. 2) 

F = fukthalten, d v s vattnets vikt^ränslets fuktiga vikt. Känner man inte F utan istället 
fuktkvoten u (vattnets vikt/bränslets torra vikt) kan F beräknas: 

F = u x ( l -F). (ekv. 3) 

Observera att den kvävevolym som tillförs med förbränningsluften vid förbränning av väte, 
finns med i beräkningen av den torra rökgasvolymen i ekv 1 ovan. I ekv 2 beräknas volymen 
av den vattenånga som bildas vid förbränning av väte. 

För en fullständig beräkning av vattenånga i rökgasen skall hänsyn också tas till förbrännings
luftens fuktinnehåll. För att beräkna denna förångning krävs kunskap om vattenångans partial
tryck, luftens temperatur och relativa fuktighet. Eftersom detta faller utanför ämnet för denna 
rapport, har vi valt att inte närmare gå in i detaljer utan hänvisar till litteratur i ämnet. Luftfuk
tigheten har dessutom mycket liten inverkan på rökgasvolymen vid förbränning av träindu
strins fuktiga bränslen. 

Viktigare är luftöverskottet som definieras som förhållandet mellan det verkliga luftbehovet 
och det teoretiska (stökiometriska). För att erhålla en god förbränning måste alltid ett visst 
luftöverskott råda i förbränningsrummet för att syrets och bränslets molekyler skall "finna" 
varandra. Luftöverskottet mäts ofta som O2 i rökgas, d v s oförbrukat syre efter förbränningen. 
Eftersom syreinnehållet i luft är 21 % kan luftöverskottet bestämmas om syrehalten i rökgasen 
är känd. Om 02-halten i rökgasen är lika med 02rg blir luftöverskottet 02rg / (21 - 02rg ) x 100 
(%). Vid beräkningar är det lämpligare att använda den s k luftfaktorn som är lika med 1 + 
02rg/(21-02rg)-

Exempel: 02-halten efter pannan är 6 %. Hur stort är luftöverskottet? 
Luftöverskottet: 6/(21 - 6) x 100 = 40 %. 
Luftfaktorn: 1 + 6/(21 - 6) = 1,4. 

Om 02-halten kan mätas både i torr och fuktig rökgas beror på vilken mätprincip som tilläm
pas. Den torra 02-halten är alltid högre än motsvarande våta 02-halt, eftersom utspädningen 
av en given 02-mängd blir större när vattenångan ingår i rökgasen. Det förekommer ofta 
förbistring och sammanblandning av dessa två 02-halter, speciellt när det gäller biobränsle
pannor där skillnaden mellan torr och våt rökgasvolym är stor. 

Vi har nu tre ekvationer för beräkning av rökgas volymen: 

1. Den stökiometriska torra rökgasvolymen. 
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2. Vattenångan i rökgasen. 
3. Luflöverskottet. 

Kombinerar vi dessa ekvationer far vi ett uttryck for det totala beräknade verkliga rökgas
flödet, g, i Nm^/kg bränsle: 

g = (1 + 02,g / (21 - 02 ,g)) X ((8,87 X C + 20,91 x H + 3,31 x S + 0,8 x N - 2 ,63 x O) 
/100 + (11,12 x H + 1,24 X F)/100). (Nm^/kg fuktigt bränsle) (ekv. 4) 

I de extraktiva systemen sker analysen på den torra gasen varför beräkning av vattenångan 
inte behöver göras. OBS dock att Oj-halten i detta fall skall vara mätt på torr gas. Ekvationen 
får då detta utseende: 

g = ( I + 02,gt / (21 - 02,g, ) ) X (8,87 X C + 20,91 x H + 3,31 x S + 0,8 x N - 2 ,63 x O) 

/100. (Nm^/kg torrt bränsle). (ekv. 5) 

Detta sätt att beräkna rökgasflödet har visat sig vara så tillförlitligt att det tillämpas även i de 
system for NO^-mätning som marknadsförs 1997.1 ett flertal försök har noggrannheten 
kontrollerats med resultatet att det inte finns anledning att kräva mätning av rökgasflödet. Den 
största osäkerheten beror på begränsade möjligheter att ange bränslets elementarsamman-
sättning och fukthalt kontinuerligt, och denna osäkerhet undanröjs inte med en mätning av 
rökgasflödet. 

4.4 Mätning av 02-halt 
Vi har i foregående kapitel berört mätning av syreöverskottet, Oj-halten i rökgasen. Denna 
mätning utgör en väsentlig del i NO^-mätsystemet. 02-halten är ett mått på rökgasens utspäd
ning i mätpunkten, vilken är nödvändig att känna fÖr att kunna räkna om NO^-analysatoms 
koncentrationsangivelse (ppm) till en mängd (mg). 02-halten är också, tillsammans med 
rökgastemperaturen, ett mått på pannans förlust, vilket är nödvändigt att känna för att kunna 
beräkna tillförd energi (MJ). Pannorna är i många fall sedan tidigare utrustade med en O2-
mätare för driftövervakning. Dessa kan emellertid inte användas för de ändamål som NO^-
mätningen kräver. Det är två huvudsakliga skäl t i l l detta: 

1. De mäter Oj i fuktig gas. NO^-analysen sker i torr gas. 
2. De är placerade i , eller strax efter eldstaden. NO^-mätningen sker i rökgaskanalen eller i 

skorstenen. 

Omvänt kan sällan Oj-mätaren som ingår i NO^-mätsystemet fimgera som driftövervakning 
och än mindre för styrning av förbränningsprocessen. Anledningen till detta är att Oj-mätaren 
är placerad i slutet av rökgasstråket vilket medför lång svarstid från förändringar i förbrän
ningen till förändring av Oj-halt. Ett annat viktigt skäl är att en 02-mätare placerad i slutet av 
rökgasstråket kommer att känna av det syre som läckt in i rökgaskanalen efter eldstaden. Detta 
syre har inte deltagit i förbränningen och säger därför inget om hur bra eller dålig förbrän
ningen är. 
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4.5 Begreppet mg/MJ 
Som nämnts i kap 4.2 mäter NO^-analysatom koncentrationen av kväveoxid som ppm, eller 
indirekt som mg/Nm^. Ofta används ett annat koncentrationsbegrepp nämligen mg/MJ (milli-
gram/megajoule), och då inte enbart i samband med NO^-emissioner utan också vid emissio
ner av CO, stoft, svavel m f l . Detta koncentrationsbegrepp har en fördel eftersom det tar hän
syn ti l l förbränningsanläggningens verkningsgrad i så motto att MJ avser energitillförseln, 
d v s bränsleförbrukningen. Ett bränsles energiinnehåll anges vanligen i sorten MJ eller MWh, 
vilka är två begrepp för samma storhet. Omvandlingsfaktom är 3 600 enligt följande: 

1 MJ = MWs (-sekund). 
3 600 MJ = 3 600 MWs = 1 MWh. 

Vilken sort som används har egentligen ingen betydelse men det är vanligt att MJ används för 
just bränslens värmeinnehåll. När det gäller NO^-emission används begreppet mg/MJ för att 
ange koncentrationen i rökgasen. Det går inte att enkelt räkna om mg /Nm^ till mg/MJ efter
som rökgasvolymen beror på det tillförda bränslets sammansättning, fiakthalt och luftöver
skottet. 

En något förenklad beräkning kan dock ge ett närmevärde som räcker gott för överslags
beräkningar. 

Vi ser på följande exempel: 

En panna producerar 10 MWh vid en 02-halt på 8%, och verkningsgraden 85 %. NO^-
koncentrationen är 100 ppm i torr rökgas. Hur stort blir utsläppet i mg/MJ? 

1 ppm NO2 = 2,05 mg/Nml Vi har alltså 205 mg/Nm'̂  NO2 i rökgasen. 
1 MJ träbränsle ger upphov ti l l ca 0,27 Nm^ torr rökgas vid en Oj-halt på O %, d v s inget 
luftöverskott. 
En Oj-halt på 8 % innebär att luftöverskottet är 8/(21-8) = 60 % d v s luftfaktom är 1,6. 
Eftersom pannans verkningsgrad är 85 % är den tillförda bränslemängden 10/0,85 x 3600 = 
42 353 MJ. 
Rökgasmängden blir 0,27 x 1,6 x 42 353 = 18 296 N m l 
NO,-utsläppet blir 205 x 18 296 = 3 750 680 mg. 
Uttryckt som mg/MJ far vi 3 750 680 / 42 353 = 89 mg/ MJ. 

Om vi antar att 02-halten minskar t i l l 4 % så går verkningsgraden upp till 90 %. 
Luftöverskottet blir 4/(21 - 4) = 24 %, och luftfaktorn således 1,24. 
Bränslebehovet sjunker t i l l 10/0,90 x 3600 = 40 000 MJ, och rökgasmängden ti l l 1,24 x 0,27 
X 40 000= 13 392 N m l 
Vid oförändrad NO^-koncentration 100 ppm, kommer utsläppet att minska ti l l 205 x 13 392 = 
2 745 360 mg, och vi far 69 mg/ MJ i NO,-halt. 
Observera att energibehovet, 10 MWh, är oförändrat i denna beräkning. 

Det är tydligt att NO^-utsläppet och därmed NO^-avgiften inte enbart är beroende på hur 
mycket NO^ som bildas vid förbränningen utan också med vilken effektivitet förbränningen 
sker. I kapitel 5 behandlas bl a sådana åtgärder som i sig syftar till att höja verkningsgraden 
men som alltså direkt innebär att NO-emissionen minskar. 
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4.6 Beräkning av utsläppta mängder 
Vi har nu behandlat de olika delama i NO^-mätsystemet, nämligen: 

• Effekt-Zenergimätningen. 

• Beräkning av rökgasflöde. 
• Beräkning av tillförd energi. 
• Analys av NO-koncentration. 
• Beräkning av mg/MJ. 

Med hjälp av dessa storheter skall utsläppet beräknas for att uttryckas i kg per timme, dygn, 
månad och år. Beräkningarna görs en gång per minut och resultatet sparas som timmedel-
värden i mätsystemets dator. På så vis kommer alla variationer, om än kortvariga, med i 
beräkningsunderlaget. Varje dygn genereras en dygnsrapport med 24 timmedel värden, varje 
månad en månadsrapport med 30 (31) dygnsmedelvärden och varje år en årsrapport med 12 
månadsmedelvärden. Rapportema ligger till grund för den årliga deklarationen av NO^-
utsläpp. 

Principen för beräkningen av mängden utsläppt kväveoxid är att dels analysera koncentratio
nen av NO^ i rökgasen vilket sker i mätutrustningens analysator, dels beräkna (eller mäta) 
mängden rökgas vilket sker i mätsystemets dator. När vi väl käimer koncentrationen av NO^ 
och den totala mängden rökgas är det enkelt att beräkna mängden NO^ som följer med rök
gasen till atmosfären. Analysatom presenterar koncentrationen av NOj i rökgasen som ppm 
(parts per million). Ippm kan också uttryckas som, t ex, 1 mg/kg eftersom 1 kg är 1 000 000 
mg. Rökgasens vikt är ett sällan använt, för att inte säga okänt, begrepp vid praktisk drift av 
sågverkens pannor. I stället använder vi rökgasens volym, oftast uttryckt som normalkubik
meter, N m \ (Nm^ = gasens volym vid trycket 1 bar och temperaturen O °C.) N02-koncentra-
tionen uttryckt i ppm kan omvandlas till mg/ Nm"* genom multiplikation med konstanten 2,05. 
100 ppm NO2 är lika med; 100 x 2,05 = 205 mg/Nm'\ Vikten på rökgasen är beroende på hur 
den är sammansatt vilket i sin tur beror på bränslets elementaranalys (bränslets kemiska sam
mansättning). Vid beräkning av rökgasmängden i mätsystemets dator används den elementar
analys (se kap 4.3) som är inlagd manuellt, antingen av leverantören vid leveransen eller, 
vilket är att föredra, av driftpersonalen så snart bränslet ändrar karaktär. En felaktig elementar
analys eller fukthalt leder till att beräkningen av tillfört bränsle och utsläppt NO^blir felaktig 
varför det är viktigt att ansvarig driftpersonal kan göra ändringar när det krävs. (Inte minst 
fukthalten i bränslet varierar mycket beroende på årstid, timmerbevattning m m.) Via NO^-
analysen och rökgasberäkningama kan datorn presentera utsläppet i mg/MJ (tillfört bränsle). 
Detta uttryck beskrivs närmare i kap 4.5. Vi kan nu gör en enkel beräkning av vårt årsutsläpp 
och bruttokostnad för NO^-avgiften: 

Vi uppskattar det årliga energibehovet till 35 000 MWh. Genom multiplikation med 3 600 
omvandlar vi sorten ti l l MJ vilket är praktiskt eftersom NO^-halten uttrycks i mg/MJ. 35 000 
X 3 600 = 126 000 000 MJ. Pannans verkningsgrad är 85 %, vilket betyder att vi måste tillföra 
126 000 000/0,85 = 148 235 300 MJ i bränsleenergi. NO,-halten är 90 mg/MJ och utsläppet 
alltså 

148 235 300 x 90 = 13 341 177 000 mg/år. En opraktisk siffra som vi genom division med 
1 000 000 och avrundning omvandlar till 13 341 kg/år. 
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Hela uttrycket har följande uppställning: 

35 000 X 3 600 X 90 
0,85 X 1 000 000 = 13 341,2 

Bruttoavgiften är som tidigare nämnts 40 kr/kg, och i exemplet ovan blir bruttokostoaden 
13 341 X 40 = 533 640 kr/år. 

I nedanstående avsnitt beskrivs hur nettokostnaden beräknas. 

4.6.1 Schablonberäkning 
Det finns inget i lagen om NO^-avgift som direkt tvingar anläggningsägaren att installera ett 
system for mätoing, beräkning och registrering av utsläppen. I det fall det inte finns ett upp
mätt värde kommer beräkningen av avgiften att grunda sig på en schablonkoncentration av 
NO2. För pannor är denna bestämd till 250 mg/MJ tillford energi, d v s 2 - 3 gånger högre än 
verkliga värdet for en typisk sågverkspanna. Värdet är satt så högt for att indirekt tvinga 
anläggningsägaren att installera ett mätsystem. En enkel beräkning visar hur alternativen ser 
ut: 

Panna 6 MW. Energi 35 000 MWh/år. Verkningsgrad 85%. NO,-utsläpp 90 mg/MJ. 
Återbetalning: 11 kr/ MWh 

1. Med schablonutsläpp: 

35 000 X 3 600 X 250 x 40 = 1 482 353 kr 
0,85 X 1 000 000 

Netto efter återbetalning: 1 482 353 - (11 x 35 000) = 1 097 353 kr. 

2. Med verkligt utsläpp: 

35 000 X 3 600 X 90 X 40 
= 533 647 kr 

0,85 X 1 000 000 

Netto efter återbetalning: 533 647 - (11 x 35 000) = 148 647 kr 

D v s det är 948 706 kr/år dyrare att använda schablonmetoden jämfört med att installera och 
ett mätsystem och basera avgiften på verkliga utsläpp. Investeringen i mätsystem är ca 
350 000 kr. Man kan därför säga att lagen indirekt, med ekonomiskt incitament, tvingar an-
läggningsägama att installera mätsystem. Det finns inte någon panna vid svensk träindustri 
som ligger så högt i NO^-utsläpp att schablonmetoden ger ett lägre utsläpp som beräknings
resultat än en beräkning baserad på verkliga utsläpp. 

Det skall poängteras att även om schablonmetoden tillämpas, måste både tillförd, altemativt 
producerad energi samt verkningsgraden bestämmas med samma noggrannhet som om 
mätning tillämpades. Det är sålunda endast bestämningen av NO-koncentrationen som ersätts 
med ett schablonvärde. 
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5. Prestandakrav för NOx-mätningen 
För att mätutrustningen i NO^-mätsystemet skall vara godkänd för beräkning av NO^-avgift, 
måste den uppfylla av Naturvårdsverket uppställda prestandakrav. I detta kapitel redogör vi 
för dessa krav men utan att närmare förklara varje begrepp, eftersom det ligger utanför syftet 
med denna rapport. I Naturvårdsverkets Allmänna råd om Kväveoxider t i l l förbränning (nr 
98:1), som kapitlet i huvudsak grundar sig på, finns kraven utförligare beskrivna. Mätsystemet 
skall kontrolleras en gång per år av ackrediterad mätkonsult, varvid angivna prestanda 
kontrolleras. 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (1996:9) ska mätutrustning för mätning av kväveoxider 
uppfylla följande prestandakrav för hela mätsystemet: 

Parameter 
Nedre detektionsgräns 
Nollpunktsdrift 
Kalibrerpunktsdrift 
Inverkan av interfererande ämnen 
Svarstid 

Krav 
< 2 % 
< ± 2 % per kalibreringsintervall 
< + 4 % per kalibreringsintervall 
< + 4 % 
< 200 sekunder 

För samtliga parametrar utom kalibrerpunktsdriften anger procentsatsen andel av fullt skalut
slag. Procentsatsen för kalibrerpunktsdriften anger andel av kalibrerpunktsvärdet, d v s ca 80-
90 % av fullt skalutslag. Fullt skalutslag ska väljas så att det motsvarar en och en halv till två 
gånger det högsta förväntade mätvärdet vid normal drift. 

Nedre detektionsgräns, d v s minsta mätbara nivå, bestäms lämpligen en gång per år eller vid 
förändringar av mätutrustningen. Bestämningen görs genom att minst 30 gånger avläsa mät-
utslagen för ett nollprov. Testtiden bör vara så kort som möjligt för att undvika störningar, 
avläsning kan lämpligen ske 3 gånger per minut. Standardavvikelsen ("bruset") av nollprovs-
mätningama beräknas och nedre detektionsgränsen = 2 x std-awikelsen. 

Med nollpunktsdrift menas skillnaden i nollpunktsutslag från ett kalibreringstillfälle t i l l nästa 
och för kalibrerpunktsdrift skillnaden i kalibrerpunktsutslag. Interfererande ämnens inverkan 
bestäms i regel inte av verksamhetsutövaren själv. Istället bör instrumentleverantören t i l l 
sammans med verksamhetsutövaren sammanställa ett dokument där det framgår vad som 
gäller för att prestandakravet ska uppfyllas. Svarstiden är den tid det tar för mätsystemet att 
vid en förändring av halten uppnå 90 % av slutgiltigt mätvärde. Bestämning av svarstiden 
behöver bara göras vid installation och vid förändringar av systemet som kan påverka 
svarstiden. 

5.1. Kalibrering och skötsel 
Bestämning av nollpunkts- och kalibrerpunktsdrift görs löpande under året med intervall så att 
prestandakraven uppfylls. Erhållna värden avläses på analysatom eller noggrannare instru
ment vid signal utgången, analysatoms värde bör också kontrolleras mot datorns några gånger 
per år. Vid extraktiva mätsystem leds ofta referensgasen in före gaskylare. Under kalibrering 
ska tryck, temperatur och gasflöde i systemet vara konstanta och desamma som vid mätning. 
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Kalibrering görs genom att först tillföra mätsystemet nollgas, ofta kvävgas eller instrument
luft. När analysatom visar stabilt värde noteras eventuell avvikelse från noll och sedan juste
ras nollpunkten. Därefter tillförs kalibrergas som ska vara certifierad och ha högst 2 % osäker
het i haltangivelsen från leverantören. Vid stabilt värde noteras eventuell avvikelse från halt 
enligt analyscertifikat och instrumentet justeras efter analyscertifikatet. Avvikelserna noteras 
med rätt tecken, d v s om de är positiva eller negativa. För att undvika systematiskt mätfel på 
grund av högre fuktinnehåll i provgasen än referensgasen kan en fuktkalibrering göras. 
Kontroll av att analysatoms kalibrerkurva är linjär med hjälp av kalibrergas med olika utspäd
ningsgrad bör göras var tredje år eller vid större ingrepp. Minst en gång per år ska också hela 
mätsystemet kalibreras av ett ackrediterat laboratorium. Denna kalibrering görs genom sam
tidig mätning mot ett annat automatiskt mätsystem, helst med arman mätprincip, som upp
fyller prestandakraven. Om årlig drifttid understiger 2000 timmar behöver denna kontroll 
endast ske en gång per 2000 timmar men minst var tredje år. 

Provgasledningar och gasberedningssystem ska kontrolleras regelbundet så att inte luftin-
läckage som medför felaktiga mätvärden förekommer. Rutiner för att säkerställa att referens
gas med icke utgånget hållbarhetsdatum alltid finns tillgänglig ska finnas. Ny referensgas bör 
jämföras mot den gamla och värdena dokumenteras. Erforderlig reservutmstning bör finnas 
lättillgänglig. 

Samtliga kalibreringar och underhållsåtgärder samt resultatet av åtgärderna ska journalföras. 
Mätutrustningen ska skötas i enlighet med tillverkarens eller leverantörens rekommenda
tioner. Fel i mätutmstning ska åtgärdas snarast, senast inom en månad om inte särskilda skäl 
finns. Är detta inte möjligt ska annan utmstning installeras. 

5.2. Registrering och behandling av mätdata 
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (1996:9) ska mätdata registreras, bearbetas och lagras 
med hjälp av dator enligt nedan (ej ordagrant återgivet): 

1. Timmedelvärden beräknas utifrån mätningar under minst 40 minuter per timme. Om inte 
mätutrustningen används för mätning av flera parametrar eller växelvis i flera rökgas
kanaler. Då ska mätningar av varje parameter och rökgaskanal göras vid minst fem jämnt 
fördelade mätningar varje timme under minst fem minuter sammanlagd mättid per timme. 

2. Mätvärden ska räknas om från NO^ och NO till NO2 och omräknade värden samt rökgas
flöde lagras som timmedelvärden i datom eller på annat lämpligt sätt. 

3. Kontroll av att förbränningsanordning och instrument varit i drift under mätperioden samt 
en bedömning av medelvärdenas rimlighet ska göras iiman insamlade mätvärden används i 
vidare beräkningar. 

4. Massflödet av NO2 per timme ska beräknas (halt x flöde) sedan summeras dygnets mass
flöde (timmedelvärden adderas) och lagras i dator eller på annat lämpligt sätt. Vid bortfall 
av mätdata kortare än två timmar uppskattas utsläppet till samma värde som timmen före 
bortfall. Vid reparation och underhåll av mätutmstningen får utsläppet under högst fem 
procent av drifttiden under en kalendermånad uppskattas och styrkas med hjälp av tidigare 
mätvärden vid jämförbara driftförhållanden. (Vid längre tids bortfall se 5.3. Mätvärdes
bortfall.) 

5. Bortfall av mätdata eller andra avvikelser från Naturvårdsverkets föreskrifter ska registre
ras och lagras i dator eller på annat lämpligt sätt. 
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6. Massflödet under totala mättiden under året fas genom att summera samtliga registrerade 
dygnsvärden. 

7. Använda beräkningskonstanter ska lagras i anslutning ti l l timmedelvärden antingen i 
datom eller på annat lämpligt sätt. 

Mätvärden, mätvärdesbortfall, beräkningsunderlag och andra handlingar som utgör grunden 
för deklarationen bör bevaras under minst 7 år. 

5.3. Mätvärdesbortfall 
Vid mätbortfall under längre tid än 5 % av kalendermånadens totala drifttid (ca 36 timmar vid 
kontinuerlig drift) gäller följande enligt lagen om miljöavgift på kväveoxidutsläpp (1990:613, 
§5): Utsläppen far under 60 dygn (= 1440 timmar) per kalenderår beräknas till 150 % av de 
utsläpp som i genomsnitt uppmätts under lika lång tid med jämförbara driftförhållanden under 
samma kalenderår. Därefter, från och med 61 :a dygnet, beräknas utsläppen enligt schablon ti l l 
250 mg/MJ tillfört bränsle. Vad som gäller om bortfallet sker under kortare tid 5 % av kalen
dermånadens totala drifttid beskrivs i 5.2. Registrering och behandling av mätdata. 

6. Utsläppsbegränsande åtgärder 
NO^-avgiften har införts för att skapa incitament för anläggningsägama att genom åtgärder 
minska utsläppen av kväveoxider från sina pannor och därmed minska kostnaden för NO^-
avgiften. Vi skall i detta kapitel redovisa vilka åtgärder som kan vara lämpliga att vidtaga på 
träindustrins pannor för att minska utsläppen av NO^. 

De åtgärder som står t i l l buds följer någon av två huvudpriciper: 

Förhindra att NO^ bildas, s k primäråtgärder. 
Förhindra att redan bildad NO^ släpps ut, s k sekundäråtgärder. 

Det är generellt så att åtgärder enligt pkt 1 är initialt de mest lönsamma, medan åtgärder enligt 
pkt 2 blir nödvändiga om NO^-utsläppet skall minskas ytterligare. När åtgärder enligt pkt 1 
vidtagits, har emellertid åtgärder enligt pkt 2 svårt att uppvisa en acceptabel lönsamhet på de 
relativt små pannor som finns inom träindustrin. 

6.1 Åtgärder för att förhindra att NO^ bildas 

6.1.1 Luftfördelning 
För att kväveoxid skall bildas krävs närvaro av fritt kväve och syre samt en så hög temperatur 
att den kemiska reaktionen kan äga rum. Dessa förutsättningar är uppfyllda i en förbrännings
process, och utan kontroll av denna process kommer NO^-bildningen att "bli vad den blir" 
vilket kan betyda både höga och låga koncentrationer av NO^. Vi skall inrikta oss på kontroll 
av förbränningen så att NO^-bildningen alltid är så låg som möjligt. Tyvärr råder ett motsats
förhållande mellan goda förbränningsbetingelser och låg NO^-bildning. Av det schematiska 
diagrammet nedan framgår att NO^-bildningen är i det närmaste maximal när förbränningen är 
fullständig. 
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Temperatur 

1,0 U Luftfaktor 

Figur. 8 Schematiska förlopp vid förbränning. 

Vi ser att när luftöverskottet (Oj) medger en god utbränning av koloxid (CO) och forbrän-
ningstemperaturen ligger nära sitt maximum, så är också NO^-koncentrationen som högst. Om 
luftöverskottet kunde minskas skulle NO^-bildningen också minska, men risken for att for
bränningen försämras är uppenbar. I de rosterpannor som är dominerande inom träindustrin 
tillsätts fbrbränningsluften enligt två huvudprinciper; dels under och genom bränslebädden i 
pannan (primärluft), dels ovanfor bränslet i lågoma (sekundärluft). Bränslebädden består av 
flis, bark, spån m m i en heterogen sammansättning som gör att det är svåi t att blanda primär
luft och bränsle effektivt utan att ett stort luftöverskott uppstår. Ovanfor bränslebädden är 
bränslets flyktiga beståndsdelar i gasfas som är lätt att blanda med luft utan att det behövs ett 
stort luftöverskott. Genom att flytta luftinblandningen från primär- t i l l sekundärluft konmier 
en god forbränning att kunna upprätthållas med ett lägre luftöverskott. Det lägre luftöver
skottet innbär att det finns färre syremolekyler som kan reagera med kvävet och därför 
minskar NO^-bildningen. 

Vid en väl utförd luft fördelning kommer NO^-halten i en sågverkspanna att ligga runt 75 mg/ 
MJ. Några saker måste man tänka på vid omfördelning av fbrbränningsluften: 

• Det måste finnas så mycket primärluft att bränslet kan torka och förgasas. I annat fall 
kommer förbränningsaktiviteten att avta och pannan förlorar effekt. Ju fuktigare bränsle 
desto mer primärluft för en god förbränning (och desto mindre möjlighet att minska NO^-
bildningen). 

• Sekundärluftportama måste vara placerade och utformade så att sekundärluften blandas 
med förbränningsgaserna och inte "smiter" längs eldstadens väggar. 
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• För att inte primär- och sekundärluftsystemen skall interferera måste de ha separata 
fläktar. Pannor med en gemensam fläkt kan aldrig varaktigt optimeras med avseende på 
lågt luftöverskott. 

Drivs luftfördelning för långt eller blir totalluftmängden (summan av primär- och sekundär
luft) för liten kommer visserligen NO^-halten att vara låg men CO-halten kommer att öka 
dramatiskt. Det finns anläggningar där man medvetet kör med luftunderskott och mycket höga 
CO-halter (> 1500 ppm) för att hålla NO^-utsläppet nere. Höga CO-halter innebär framför allt 
olycksrisker eftersom okontrollerad förbränning kan uppstå i pannan med risk för pannhaveri. 
CO-utsläpp utgör dessutom en hälsorisk och naturligtvis en förlust av bränsle. 

6.1.2 Oj-styrning 
För att i alla driftsituationer kunna hålla ett så optimalt luftöverskott som möjligt måste en O2-
styrning installeras i pannan. I sin enklaste form fungerar den så att sekundärluften tillsätts för 
att upprätthålla inställt börvärde på 02-halten, d v s syreinnehållet i rökgasen. Primärluften 
tillsätts i proportion ti l l pannans belastning. Förutsatt att 02-stymingen trimmas in riktigt får 
man en kontinuerlig bevakning och styming av förbränningen som innebär låg bildning av 
NO^. Oj-stymingen kan dock inte kompensera för dåligt bränsle som ger för låg effekt. I ett 
sådant fall kommer primärluften att öka för att öka pannans effekt. Primärluftmängden blir då 
så stor att primärluft passerar bränslebädden och bildar, på ett okontrollerat sätt, sekundärluft. 
Inte ens om 02-stymingen stryper bort all sekundärluft kommer ett optimalt luftöverskott att 
erhållas. 

6.1.3 Bränsleblandning 
En av de allra främsta orsakerna till driftstörningar i rosterpannor är att bränslet inte är t i l l 
räckligt homogent. Bränslet varierar vad gäller fraktion (bark - flis - spån) och fukthalt (bark 
- torrflis) på ett sätt som gör att stundtals tränger inte tillräckligt med primärluft genom 
bränslebädden och stundtals rusar primärluften genom rosten utan att deltaga i förbränningen. 
En förutsättning för att styrningar av luft och bränsle skall fungera är att bränslet blandas på 
något sätt innan det når rosten. Det är t ex direkt olämpligt att låta spån och bark från timmer
hantering och såghus transporteras direkt till bränslefickan. Driftpersonalen har då ingen möj
lighet att påverka bränsleblandningen och risken för både hög CO-bildning och hög NO^-
bildning är uppenbar. Det bästa sättet är att hantera bark, spån, flis etc. var för sig och sedan 
blanda dessa i eller i anslutning ti l l bränslefickan. 

En annan aspekt på bränsleblandning är de föroreningar som tillsätts medvetet eller omedvetet 
t i l l bränslet i syfte att destruera avfall. T ex kan limvatten eller limrester som innehåller 
melantonin bilda mycket höga halter av NO^. Likaså kan städbark med sten och metallföremål 
orsaka sådana störningar att förbränningen avtar, luftöverskottet ökar och pannan kommer i 
obalans, vilket i sin tur medför förhöjda halter av NO^. Det är alltså mycket viktigt att veta 
vad man blandar i bränslet, vilka konsekvenser det får och om det är värt dessa konsekvenser! 

6.1.4 Stegvis förbränning 
Stegvis förbränning är en längre driven luftfördelning där även sekundärluften tillförs så att 
luftunderskott råder i förbränningen. Högre upp i pannan, före konvektionsdelen, tillsätts för-
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bränningsluft för slutförbränning. På detta sätt kan totalluftmängden minskas och därmed 
också antalet fria syremolekyler som kan bilda NO^. Sågverkens pannor är i de flesta fall för 
små för att det skall vara meningsfullt att applicera denna metod som går under beteckningen 
over-fire-air. I vissa av sågverkens pannor firms möjlighet att tillsätta s k tertiärluft vilket kan 
liknas vid over-fire-air men som inte ger riktigt lika gott resultat. Tertiärluften är i de flesta 
fall enbart en något högre placerad sekundärluftkanal. 

6.1.5 Rökgasåterföring 
Vid långt driven fördelning och optimering av förbränningsluften finns en risk att gasflödet 
genom roster och panna blir så lågt att turbulensen blir för dålig i eldstaden och att gasvoly
men inte fyller upp konvektionsdelen. Det innebär att pannans värmeöverföringsytor inte 
kommer att utnyttjas på det sätt de dimensionerats för. Förbränningsluften fiingerar också som 
kylmedia för roster och murverk i pannan. Minskas förbränningsluften kan det leda till att 
eldstaden utsätts för alltför hög temperatur. 

Syftet med rökgasåterföring är att öka gasgenomströmningen i pannan utan att tillföra syre. 
Rökgasen innehåller förhållandevis lite syre, ca 6 % jämfört med luft som innehåller 21 %, 
och bidrar därför varken ti l l förbränning eller NO^-bildning. Rökgasen är också förhållandevis 
kall, ca 150 °C jämfört med eldstadens ca 1000 "C, och kan därför fungera som en kylande 
gas. 

Rökgasåterföring sker genom att en separat rökgasfläkt installeras efter rökgasreningen och 
som trycker in rökgas i eldstaden, antingen i separata portar eller i någon av sekundärluft-
portama. Rökgasåterföringen i sig ger ingen märkbar effekt på NO^-halten utan skall ses som 
ett komplement (ibland nödvändigt) till omfördelning och optimering av förbränningsluften. 
Rögasåterföring har installerats på några av träindustrins pannor i samband med investeringar 
i NO^-begränsande åtgärder. 

6.1.6 Förbättrad verkningsgrad 
Som framgår av kap 4.7 har pannans verkningsgrad betydelse för hur mycket NO^ som släpps 
ut från anläggningen. Vid en given energiproduktion krävs naturligtvis mindre bränsle t i l l 
pannan ju högre verkningsgrad pannan har. Minskat bränslebehov innebär minskad förbrän
ning och därmed minskat utsläpp av NO^. Vi kan enkelt beräkna vad en verkningsgrad är värd 
i minskat NO^-utsläpp. Låt oss ta pannan från kap 4.6 som exempel och se vad en förbättring 
av verkningsgraden från 85 % till 90 % innebär: 

Vid 85 % blev utsläppet 13 341 kg/år, och bruttoavgiften 533 640 kr/år. 
Vid 90 % verkningsgrad far vi följande ekvation: 

35 000x3 600x90 
= 12 600 kg/ar 

0,9 X 1 000 000 

Vi har alltså minskat utsläppet med 741 kg/år vilket sänker NO^-avgiften med nästan 
30 000 kr/år. Naturligtvis uppstår också en bränslebesparing t i l l följd av den ökade verknings
graden. I exemplet ovan minskar behovet av bark med ca 3 500 m^s/år. Med ett avräkningspris 
på 20 kr/m^s är värdet av detta ca 70 000 kr/år. 
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Verkningsgraden kan förbättras på flera sätt: 

• Sänkt rökgastemperatur. 
• Sänkt luftöverskott. 

• Sänkt CO-halt 
• Minskad andel oförbränt i askan. 
• Minskat vattenläckage från pumpar, ventiler m m. 

Det är intressant att konstatera att många åtgärder för att optimera förbränningen leder t i l l 
både sänkt NO^-bildning och ökad verkningsgrad. T ex luftfördelning, 02-styming och 
bränsleblandning. 

6.2 Åtgärder för att förhindra att bildad NO^ släpps ut. Sekundäråtgärder 
Den kväveoxid som trots begränsande åtgärder ändå bildas kan ti l l viss del "fångas in" innan 
den lämnar anläggningen. Det finns två huvudprinciper för att göra detta: 

Selektiv Katalytisk Reduktion, SCR. 
Selektiv icke Katalytisk Reduktion, SNCR. 

Båda metoderna går ut på att genom kemisk reduktion (motsatsen ti l l oxidation) frigöra 
kvävet från syremolekylen. Fritt kväve, N2, utgör ingen miljörisk och kan därför släppas ut t i l l 
atmosfären. Vid SCR utnyttjas en katalysator som startar och driver reduktionen. Vid SNCR 
utnyttjas det faktum att kväveoxid reagerar med ammoniumjoner inom vissa temperaturinter
vall, och bildar fritt kväve och vatten. 

SCR kräver avancerade anläggningar vilka betingar ett så högt pris att det med dagens teknik 
aldrig kan bli lönsamt för en träindustri att investera i derma typ av NO^-reduktion. Däremot 
används tekniken vid några av de stora kraftvärmeverken i Sverige. Med SCR kan praktiskt 
taget all kväveoxid reduceras varför NO^-utsläppen från stora kraftverkspannor är i det när
maste obefintliga. 

SNCR är däremot en teknik som kan tänkas vara lönsam även för träindustrin. Det är emel
lertid långt ifrån självklart att så är fallet, och vi skall senare i detta kapitel redogöra för hur 
kalkylen för en investering i SNCR skall hanteras. Först skall vi beskriva tekniken. Som 
nämnts reagerar ammoniumjonen (NH4*) med kväveoxid och det sker enligt den förenklade 
formeln: NO + N H / —> N j + HjO. Reaktionen ger alltså fritt kväve, N2, och vatten, HjO, som 
resultat. Vanligen tillsätts inte ammoniumjoner i sig, utan lämplig kemikalie som innehåller 
ammoniumjoner är ammoniak (NH3) eller urea ((NH2)2CO). Reaktionen är emellertid tempe
raturberoende och fungerar egentligen bara mellan 800 - 1100 "C. Vid lägre temperaturer 
uteblir reaktionen och vid högre bildas mer NO^. Genom tillsatser, s k additiv kan temperatur-
intervallet ändras något, t i l l ca 700-1200 °C. Reduktionsgraden med SNCR är typiskt 50 -
60 % och i några fall med kvalificerade anläggningar uppemot 80 %. 

Även om temperaturintervallet är snävt stämmer det bra överens med de temperaturer som 
råder i pannornas förbränningsrum och strax därefter. Det räcker dock inte enbart med att 
temperaturen är den rätta. Det är också avgörande för resultatet att reaktionen hinner äga rum 
och att så stor del av rökgasvolymen som möjligt kommer i kontakt med kemikalien, innan 
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temperaturen blir för låg. På större pannor går det så gott som alltid att finna lämpliga punkter 
för att injicera kemikalien, medan det på mindre pannor, t ex sågverkens pannor, kan vara 
svårt att uppfylla alla krav samtidigt. I små pannor blir uppehållstiden ofta för kort för att nå 
en hög reduktionsgrad. En del av reduktionskemikalien kommer att passera pannan utan att 
reagera och lämnar skorstenen som ammoniak. Detta kallas "slip" och den varierar med dels 
det stökiometriska överskottet vid injiceringen, dels med hur väl reaktionen kunnat ske i 
pannan och slutligen också med pannans belastning. Anläggningar som installerar SNCR far 
ett myndighetsvillkor för hur mycket ammoniak som får släppas ut från pannan. Villkoret är 
ofla 5 -10 ppm ammoniak, en nivå som kan vara svår att klara i små pannor om man sam
tidigt vill nå ca 50 % reduktion av NO^. Det senare är nödvändigt för att få lönsamhet i 
SNCR-anläggningen. 

Hur stor reduktionen blir på den enskilda pannan beror på utgångsläget. SNCR kan inte redu
cera NO^-halten ti l l lägre nivå än ca 50 mg/MJ på små pannor. När leverantörerna utlovar en 
reduktion på 50 %, så gör de det med utgångspunkten att pannans NO^-halt är ca 100 mg/MJ. 
Ofta pekar kalkylen då på god lönsamhet, men det är sällan en objektiv kalkyl som tar hänsyn 
ti l l en helhet i strategin att sänka NO^-utsläppet. Låt oss kalkylera på två sätt! 

Vi tar pannan från kap 4.6 som exempel. Med 13 341 kg NO^ per år blir bruttoavgiften 
533 640 kr/år. Genom att investera 300 000 kr i en SNCR-anläggning kan vi reducera de ur
sprungliga 90 mg/MJ med 45 % till 50 mg/MJ. Kemikalierna kostar ca 15 kr/kg reducerad 
NO^. V i far då följande raka pay-off: 

Utsläppsminskning 0,45 x 13 341 = 6 003 kg/år 240 138 kr 

300 000 
(240 138 - 15 x6 003) 

= ca 2 år. Kanhända en acceptabel återbetalning. 

Vid denna kalkyl ifrågasatte vi inte utgångsnivån på 90 mg/MJ. Låt oss anta att vi genom 
investering i en separat sekundärluftfläkt för ca 60 000 kr och intrimning av luftfördelningen 
kan sänka utgångsnivån ti l l 70 mg/MJ, och sedan göra om vår kalkyl: 

Pannan släpper vid 70 mg/MJ 10 376 kg/år. 
Utsläppsminskning 2 965 kg/ år => 118 600 kr/år 

Pay-off för luftfläkten: 

60 000 
118 600 

= 0,5 år. En fullt acceptabel åtgärd. 

Reduktionen med SNCR är nu bara 29 %, från 70 till 50 mg/MJ. 
Utsläppsminskning 0,29 x 10 376 = 3 009 kg/år => 120 360 kr 

300 000 
(120 360 15x3 009) ~ ^ ^ ^ ^ dubbelt så lång pay-off tid och en mycket tveksam åtgärd. 

I detta exempel har inte någon hänsyn tagits till att förbränningsoptimering ger en förbättring 
av verkningsgraden medan SNCR inte påverkar pannans bränsleekonomi. 
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Slutsatsen är att vid lönsamhetskalkyler avseende SNCR-anläggningar skall utgångsnivån för 
NO-halten vara den som kan erhållas efter åtgärder som hindrar att NO^ uppstår, s k primär
åtgärder. Är då SNCR lönsam, och man är beredd att spruta in kemikalier i pannan, är det 
inget som talar mot SNCR. Det är numera en etablerad och beprövad teknik. Det är dock inte 
tillrådligt att med enkla medel själv försöka ordna injicering av t ex urea i pannan. Risken för 
korrosionsskador är stor om injiceringen sker på fel sätt och på fel plats i pannan. 

7. Deklaration av NO^-utsläpp 
Redovisning av underlag för beräkning av den årliga NO^-avgiften bygger på principen själv
deklaration. Senast den 25 januari varje år skall föregående års utsläpp deklareras t i l l Natur
vårdsverket som är den myndighet som administrerar och kontrollerar deklarationema. Första 
gången ett företag deklarerar sina utsläpp skall företagets pannor också registreras hos Natur
vårdsverket på särskild blankett. I och med den registreringen kommer företaget som äger 
pannan med i Naturvårdsverkets adressregister och kommer i fortsätmingen att fa information, 
deklarationsblanketter m m från Naturvårdsverket. 

Det är alltid den juridiska ägaren av pannan som har skyldighet att hålla reda på om pannan är 
avgiftspliktig och, i förekommande fall, lämna in deklaration. Det är med andra ord inte håll
bart att hävda att energimätning saknas och energiproduktionen därför är okänd, eller att man 
inte erhållit deklarationsblanketter från Naturvårdsverket. 

Som underlag för deklarerade utsläppsmängder används mätsystemets årsrapport vilken också 
bifogas deklarationen. Vidare skall resultatet från den årliga kalibreringskontrollen redovisas 
(se kap 5.1). Enklast är att bifoga konsultrapporten i sin helhet, kompletterad med en beskriv
ning av eventuella åtgärder som föranletts av kalibreringskontrollen. 

Av deklarationen kommer att framgå hur stor NO^-avgiften blir, men inte vad återbetalningen 
kommer att bli. Det är först efter reduktion med återbetalningen som det går att beräkna den 
faktiska avgiften. Naturvårdsverket granskar deklarationema under februari och mars och 
någon gång under våren kan de ange en preliminär återbetalning. Efter Naturvårdsverket slut
giltiga granskning fastställs återbetalningen och nettobeloppen beräknas för varje företag som 
deklarerat. De företag som har en högre avgift än återbetalning kommer att faktureras netto
beloppet, alltså NO^-avgift minskad med återbetalningen, vilket skall betalas den 1 oktober. 
De företag vars avgift understiger återbetalningen kommer att erhålla en inbetalning av över
skottet, återbetalning minskad med NO^-avgift i slutet av november varje år. 

NO^-avgiftens nettobelopp uppgår för träindustrins pannor till mellan 100 000 och 300 000 kr 
per år och panna med enstaka variationer upp eller ner. Denna kostnad bör naturligtvis finnas 
med i företagets budget även om det kan vara svårt att förutse både den egna utsläppsmängden 
och återbetalningens storlek. En viss vägledning erhålls dock av resultatet från föregående år. 
Det skall poängteras att det är nettokostnaden (avgift - återbetalning) som skall budgeteras, 
inte NO^-avgiftens bruttokostnad vilken oftast är mer än dubbelt så hög som nettokostnaden. 

Varje år genomför Naturvårsdsverket ett antal revisioner vid företag som deklarerar NO^. 
Revisionen avser att kontrollera dokumentation av mätresultat, funktion och skötsel av mät
systemen samt överensstämmelsen mellan utsläpp och deklarationer. Revisionen kan gå 7 år 
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bakåt i tiden, vilket alltså är den minsta tid som dokumenten måste arkiveras. Det är lämpligt 
att alla dokument (dygns-, månads- och årsrapporter, kalibrerings- och underhållsjoumaler 
m m), arkiveras årsvis och i kronologisk ordning. Det blir då enkelt och överskådligt vid en 
eventuell revision och risken för missförstånd eller oklarheter minskar. 

Revisionen kan också ske vid företag som inte deklarerar NO^-utsläpp men som kan miss
tänkas ha en energiproduktion över 25 000 MWh/år. Skulle det visa sig att ett sådant företag 
faktiskt är avgiftspliktigt och att godkänd mätning saknas, kommer schablonberäkning att 
tillämpas vilket innebär höga kostnader för företaget. Ett sågverk som ligger precis på grän
sen, 25 000 MWh/år och saknar mätning kommer att få en nettoavgift på ca 1 000 000 kr/år. 

Deklarationen undertecknas "på heder och samvete" av behörig firmatecknare. 

8. Slutord 
NO^-avgiften har införts för att skapa ett (påtvingat) ekonomiskt incitament för företag att 
minska utsläppet av kväveoxider från sina pannor. Objektivt sett har avgiften givit önskad 
effekt - utsläppen från de avgiftspliktiga pannorna har minskat. Företagen har dock fått betala 
ett högt pris för denna minskning både i avgifter och inte minst i improduktiva investeringar 
(mätsystem, SNCR, rökgasåterföring m m). 

För träindustrin har de ekonomiska konsekvenserna inte blivit så stora som vi inledningsvis 
befarade. NO^-haltema är relativt låga i de flesta av industrins pannor och dessutom finns en 
potential i ett antal enkla åtgärder att sänka NO^-halten något. 

NO^-avgiften har emellertid skapat motivation för träindustrin att optimera sina pannor på ett 
sätt som ökar verkningsgraden och tillgängligheten, och detta är troligen av större värde för 
vår miljö än de marginella minskningar av de redan låga kväveoxidutsläppen som är möjliga 
från dessa pannor. 
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