INFORMATION
20XX-XX-XX

Diarienummer
Dossiernummer

plats för logga
”Miljöskyddsenheten”
Namn
Telefon

Företaget AB

Information om nya slutsatser om bästa tillgängliga teknik enligt
Industriutsläppsbestämmelserna
Tillsynsmyndigheten vill med detta brev informera om de nya slutsatser om bästa tillgängliga teknik
(BAT-slutsatser) för tillverkning av papper och massa som offentliggjordes den 30 september 2014.
Lagstiftningen kring BAT-slutsatser är komplex och den innebär nya arbetsuppgifter för såväl dig som
verksamhetsutövare som för tillsynsmyndigheten. Det är viktigt att vi genom en god dialog hittar bra
lösningar så att vi hanterar denna lagstiftning korrekt utan att komplicera det hela.
Tillsynsmyndigheten ska enligt industriutsläppsförordningen (IUF) meddela de verksamhetsutövare
som berörs när nya BAT-slutsatser har offentliggjorts.
Om er huvudsakliga industriutsläppsverksamhet omfattas av BAT-slutsatser enligt ovan ska
slutsatserna följas senast fyra år efter det datum då de offentliggjordes, det vill säga den xx månad
20xx Definitionen av huvudsaklig industriutsläppsverksamhet anges i 1 kap. 2 § IUF.
Om BAT-slutsatserna ovan gäller för en av era sidoverksamheter enligt definitionen i IUF ska
(BAT-)slutsatserna följas senast fyra år efter att BAT-slutsatser för er huvudsakliga
industriutsläppsverksamhet offentliggjorts. Se 1 kap. 8 och 10 §§ i IUF.
Översiktlig information om industriutsläppsbestämmelserna

För att genomföra industriutsläppsdirektivet (IED) har regeringen beslutat om flera nya förordningar.
Vägledning om industriutsläppsbestämmelserna i sin helhet och dess införande i svensk lag finns på
Naturvårdsverkets hemsida. Länsstyrelsen rekommenderar er att ta del av det vägledningsmaterial som
Naturvårdsverket publicerat.
Den viktigaste förändringen är att tillämpningen av bästa tillgängliga teknik, BAT, skärps jämfört med
det tidigare IPPC-direktivet. För uttolkningen av BAT tar EU fram särskilda tolkningsdokument, så
kallade BREF-dokument (BAT-referensdokument).
Miljörapportering

Miljörapporten har en viktig roll för redovisning och kontroll av hur BAT-slutsatserna uppfylls i
Sverige. Verksamheter som omfattas av industriutsläppsförordningen ska i miljörapporten redovisa
hur BAT-slutsatser uppfylls. Detta ska göras från och med verksamhetsåret efter det att BAT-slutsatser
för den huvudsakliga industriutsläppsverksamheten har offentliggjorts. Se Naturvårdsverkets
vägledning om miljörapportering.

Andra viktiga nyheter till följd av industriutsläppsbestämmelserna

Industriutsläppsverksamheter för vilka BAT-slutsatser offentliggjorts för den huvudsakliga
industriutsläppsverksamheten omfattas också av krav på statusrapport för föroreningar i mark och
grundvatten samt periodiska kontroller av mark och grundvatten. Se industriutsläppsförordningen och
Naturvårdsverkets vägledning om statusrapporter.
I samband med prövning av industriutsläppsverksamheter
ska BAT-slutsatserna användas som referens för prövningsmyndighetens bedömningar. En
statusrapport för föroreningar i mark och grundvatten ska också finnas med i en ansökan om tillstånd
enligt miljöbalken.
Vid nästa tillsynsbesök (datum alt. indikation på när besöket ska göras) hos er diskuterar vi i vilken
omfattning ni berörs av BAT-slutsatser och hanteringen av dessa. Ni är välkomna att kontakta
tillsynsmyndigheten vid eventuella frågor kring industriutsläppsbestämmelserna.
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Vägledning från Naturvårdsverket http://www.naturvardsverket.se/ied.
Industriutsläppsförordningen, IUF (2013:250)
Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2006:9)
Naturvårdsverkets vägledning om föreskrifter om miljörapport:
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-imiljoarbetet/vagledning/miljorapport/vagledning-om-miljorapport-version-10-140128.pdf
Naturvårdsverkets vägledning om statusrapport:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningamnesvis/Industriutslappsdirektivet--IED/Statusrapport-for-industriutslappsverksamheter/
Miljöbalken (1998:808), 22 kap.
Miljötillsynsförordningen (2011:13)
Industriutsläppsdirektivet (IED, 2010/75/EU)
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