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För varje Industriutsläppsverksamhet bör det finnas ett kontrollprogram alternativt en sammanställning
av egenkontrollen. En översyn av egenkontrollen bör ske så snart verksamheten har fått
offentliggjorda BAT-slutsatser för huvudverksamheten och det har klarlagts vilka som är tillämpliga
för verksamheten. Det sistnämnda görs tillsammans med tillsynsmyndigheten. De BAT-slutsatser som
innehåller utsläppsvärden kallas för BAT-AEL ”Emission Levels”. Det är troligen BAT-AELslutsatser som är mest aktuella inom egenkontrollen.
Hur mätningar av BAT-AEL ska genomföras kan finnas angivet i BAT-slutsatserna, ibland saknas
dock detta. För att avgöra hur ofta mätningar behöver utföras kan viss vägledning finnas i det
underlagsmaterial som ligger till grund för BREF-dokumenten, Monitoring of emissions from IEDinstallations.
Kontrollprogrammet/egenkontrollen kommer, på samma sätt som vid nya villkor, att behöva ses över
när verksamheten får nya offentliggjorda BAT-slutsatser för huvud- eller sidoverksamhet.
BAT-AEL som omfattas av gällande villkor

Omfattas aktuella BAT-AEL-slutsatser av ett villkor i gällande tillstånd?
Är den mätning som sker i dagsläget för kontroll av villkorsefterlevnad tillräcklig? Stämmer enheterna
i villkor kontra BAT-slutsats? Om inte, går det att räkna om från utförda mätningar eller behöver man
börja med dubbla mätningar för att hitta en korrelation? (Detta för att kunna dra nytta av längre
mätserier som genomförts.)
Mer information om vad som kan hanteras av tillsynsmyndigheten och vad som kräver en ansökan om
alternativvärde finns i Naturvårdsverkets vägledning om Industriutsläppsbestämmelser som kommer
under våren 2015.

BAT-AEL som inte omfattas av gällande villkor

För de eventuella BAT-AEL-slutsatser som inte omfattas av villkor i gällande tillstånd kan nya typer
av mätningar behöva införas i egenkontrollen. Vilken typ av mätningar handlar det om samt hur ofta
ska de utföras?

Periodiska kontroller

Periodiska kontroller, enligt industriutsläppsförordningen (2013:250) 1 kap. 21 och 22 §§, av mark
och grundvatten ska utföras första gången senast fyra år efter det att huvudslutsatserna offentliggjorts.
Därefter ska kontroll av grundvatten ske minst vart femte år och kontroll av mark minst vart tionde år.
Tillsynsmyndigheten behöver ta ställning till vilka parametrar som verksamhetsutövaren ska
kontrollera. Hur ofta ska kontrollerna ske? Egenkontrollprogrammet bör uppdateras i samband med
detta.
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Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Industriutsläppsförordningen (2013:250)
Naturvårdsverkets föreskrifter (2000:15) om genomförande av mätningar och provtagning i
vissa verksamheter

