Sammanfattning
Statsrådet godkände genom sitt beslut den 20 december 2012 en sådan nationell övergångsplan för stora
förbränningsanläggningar som avses i 101 § i miljöskyddslagen (527/2014). Planen gäller perioden
1.1.2016–30.6.2020. Syftet med planen är att begränsa de totala utsläppen till luft av svaveldioxid,
kväveoxider och partiklar från de anläggningar som omfattas av planen.
Miljöministeriet har genom ett beslut den 28 April 2020 ändrat övergångsplanen genom att stryka följande
anläggningar:
 anläggning nr 6, Metsä Fibre Joutseno Oy, fabriken i Joutseno, panna AA,
 anläggning nr 31, Tervakoski Oy, pannorna K14809, K17440 och K12731,
 anläggning nr 46, Helen Ab, Hanaholmens B-kraftverk, pannorna K3, K4 och K8 i fråga om utsläpp
av svaveldioxid,
 anläggning nr 52, Helen Ab, Sundholmens B-kraftverk, pannorna K1 och K7 i fråga om utsläpp av
svaveldioxid.
Övergångsplanen har ändrats i enlighet med de ansökningar som verksamhetsutövarna lämnat in.
Bränsleeffekten hos Metsä Fibre Oy:s och Tervakoski Oy:s pannor har minskats så att de inte längre kan
omfattas av övergångsplanen. I fråga om Helen Ab:s pannor iakttas nu de utsläppsgränsvärden för
svaveldioxid som anges i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp från stora
förbränningsanläggningar (936/2014).
Efter ändringarna ska de maximala utsläppen av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOX) och partiklar (ton
per år, t/a) från de anläggningar som omfattas av den nationella övergångsplanen minskas enligt följande
under åren 2016–2019 och den första hälften av 2020 (1.1–30.6.2020):
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Tillämpade rättsnormer
Miljöskyddslagen (527/2014) 101–106 §
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp från stora förbränningsanläggningar (936/2014) 10–12 §
Delgivning av beslut
Beslutet delges genom offentlig delgivning genom att ett meddelande om beslutshandlingen hålls framlagt på
miljöministeriets webbplats (www.ym.fi).
Sökande av ändring
Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärsskriften ska lämnas till
Vasa förvaltningsdomstols registratorskontor inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet. I besvärsskriften
ska anges ändringssökandens namn och kontaktinformation, det överklagade beslutet, den ändring som söks i
beslutet och grunderna för den ändring som söks. En besvärsanvisning finns som bilaga till beslutet.

