1(2)
SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

2019-04-26

Avfallsbehandling som bedrivs vid deponier
Det finns inga beslutade eller planerade BAT-slutsatser för deponering.
Detta får betydelse för anläggningar där avfallsbehandling som omfattas av
BAT-slutsatser och deponering bedrivs och där deponin utgör den
huvudsakliga industriutsläppsverksamheten.
Vad som är huvudsaklig industriutsläppsverksamhet
Vägledning om vilken som är den huvudsakliga industriutsläppsverksamheten
finns i avsnitt i 8.3.7. i Naturvårdsverkets vägledning om
industriutsläppsbestämmelser. Som komplement till denna vägledning anser
Naturvårdsverket följande om bedömningen av vilken verksamhet som bör anses
vara huvudsaklig industriutsläppsverksamhet.
-

-

-

Jämförelsen bör göras mellan varje delverksamhet, det vill säga mellan
varje verksamhetskod i miljöprövningsförordningen som slutar på -i.
Flera delverksamheter med olika verksamhetskoder bör alltså inte slås
ihop och jämföras mot en enskild delverksamhet med en viss
verksamhetskod.
Jämförelsen utgår från tillståndsgiven mängd/kapacitet och inte från
verksamhetens faktiska omfattning. Vilken verksamhet som bedöms vara
huvudsaklig verksamhet kan därmed inte variera från år till år.
Bedömningen av vad som är huvudsaklig verksamhet bör vara oberoende
av tillsynsavgiftens storlek.

Vad som gäller om det saknas huvudslutsatser
BAT-slutsatser för en anläggnings huvudsakliga industriutsläppsverksamhet
(huvudslutsatser) ska följas senast fyra år efter det datum då de offentliggjordes.
BAT-slutsatser för en sidoverksamhet vid anläggningen (sidoslutsatser) ska även
de följas senast fyra år efter det datum då huvudslutsatserna offentliggjordes.
Detta under förutsättning att sidoslutsatserna offentliggjordes senast samma dag
som huvudslutsatserna offentliggjordes. Det är följaktligen vid en och samma
tidpunkt som en verksamhetsutövare senast ska börja tillämpa nya BATslutsatser, såvida inte en tillståndsprövning blir aktuell dessförinnan, eftersom
BAT-slutsatser då ska tillämpas som referens redan efter offentliggörande.
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Ovanstående innebär att i det fall det saknas huvudslutsatser uppkommer
skyldigheten att börja tillämpa sidoslutsatser först vid en tillståndsprövning. Innan
dess föreligger ingen skyldighet att tillämpa sidoslutsatser.

