PRILOGA V
Biomasa, ki se lahko uporablja za proizvodnjo električne energije, ki prejema podpore, razdeljena
po virih
Vir biomase – 1. stopnja

Vir biomase – 2. stopnja

A Lesna biomasa

A 1 Les iz gozdov in nasadov
A 2 Stranski proizvodi in ostanki iz lesnopredelovalne industrije
A 3 Odslužen les

B

Biomasa iz kmetijstva

B 1 Energetske rastline
B 2 Biorazgradljive frakcije izdelkov, ostankov in odpadkov

C

Biološko razgradljivi odpadki

C 1 Biološko razgradljivi komunalni odpadki
C 2 Biološko razgradljivi industrijski odpadki
C 3 Blato iz čistilnih naprav odpadnih vod
C 4 Pregnito blato iz anaerobne obdelave biološko razgradljivih
odpadkov

A1

Les iz gozdov in nasadov

Les iz gozdov in nasadov zajema les iz gozdov, parkov, nasadov hitro rastočih drevesnih in grmovnih vrst
ter drugih nasadov. Lesu v tej kategoriji je mogoče samo zmanjšati velikost, odstraniti skorjo, ga posušiti ali
navlažiti.
A2

Stranski proizvodi in ostanki iz lesnopredelovalne industrije

V to kategorijo so uvrščeni lesni stranski proizvodi in ostanki iz industrijske proizvodnje. To gorivo je
lahko kemično neobdelano (npr. ostanki pri odstranjevanju skorje, žaganju, razžagovanju, oblikovanju ali
stiskanju) ali pa gre za ostanke kemično obdelanega lesa, če ne vsebujejo težkih kovin ali halogeniranih
organskih sestavin, ki izvirajo iz uporabe lesnih zaščitnih sredstev ali premazov.
A3

Odslužen les

Ta kategorija zajema odslužen les, ki je pri uporabniku že zadostil svojemu temeljnemu namenu in ga ima
ta za odpadek. Odslužen les ne sme vsebovati težkih kovin ali halogeniranih organskih sestavin, ki izvirajo
iz uporabe lesnih zaščitnih sredstev ali premazov.

B1

Energetske rastline

Energetske rastline so lesni ali nelesni pridelek, gojen posebej v energetske namene.
B2

Biorazgradljive frakcije izdelkov, ostankov in odpadkov

Ta kategorija zajema biorazgradljive frakcije izdelkov, ostankov in odpadkov iz kmetijstva, vključno s
snovmi rastlinskega in živalskega izvora.

C 1, C 2

Biološko razgradljivi komunalni in industrijski odpadki

Biološko razgradljivi komunalni in industrijski odpadki so biološko razgradljiva frakcija industrijskih in
komunalnih odpadkov, katerih energetsko uporabo dovoljujejo predpisi o ravnanju z odpadki.
C3

Blato iz čistilnih naprav odpadnih vod

V to kategorijo je uvrščeno odpadno blato komunalnih in industrijskih čistilnih naprav.
C4

Pregnito blato iz anaerobne obdelave biološko razgradljivih odpadkov

