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En industriutsläppsverksamhet 
kan komma att få flera 
huvudslutsatser 
 

En huvudsaklig industriutsläppsverksamhet kan komma att omfattas av flera 

BAT-slutsatsdokument, dvs. ha flera huvudslutsatser, och därmed även flera 

s.k. huvud-BREF:ar. 

 

BAT-slutsatser om bästa tillgängliga teknik för rening och hantering av av-

loppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn (CWW BAT) gäller 

övergripande för den kemiska industrin. Naturvårdsverket gör bedömningen 

att CWW BAT kan komma att utgöra huvudslutsatser för huvudverksamhet-

er som omfattas av dessa slutsatser. 
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En industriutsläppsverksamhet kan 
komma att få flera huvudslutsatser 
Med anledning av publiceringen av BAT-slutsatser om bästa tillgängliga teknik för 

rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn 

(CWW BAT) har behov av vissa förtydliganden identifierats. 

 

Förtydliganden 

På en anläggning kan det endast finnas en huvudsaklig industriutsläppsverksamhet 

(huvudverksamhet enligt 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250) 

(IUF)). BAT-slutsatser som omfattar den huvudsakliga industriutsläppsverksam-

heten utgör huvudslutsatser (1 kap. 3 § IUF). 

 

Det är tänkbart att en huvudsaklig industriutsläppsverksamhet kan omfattas av flera 

BAT-slutsatsdokument, dvs. ha flera huvudslutsatser, och därmed även flera s.k. 

huvud-BREF:ar. Detta följer av EU-kommissionens vägledning. Läs mer om den 

längre ned. 

 

CWW BAT gäller övergripande för den kemiska industrin, som omfattas av 

punkt 4 i bilaga I till IED, samt för oberoende rening av avloppsvatten från en eller 

flera sådana anläggningar (punkt 6.11 i bilaga 1 till IED). För de verksamheter vars 

huvudverksamhet omfattas av dessa BAT-slutsatser är det tänkbart att de kommer 

att utgöra huvudslutsatser.  

 

Naturvårdsverket bedömer att CWW BAT innehåller BAT-slutsatser för verksam-

heter som omfattas av 12 kap. 1-36 §§, 38-39 §§ och 42-43 §§ miljöprövningsför-

ordningen
1
 (2013:251) eller som omfattas av 28 kap. 3 § miljöprövningsförord-

ningen och utför rening av avloppsvatten från nämnda verksamheter. Beroende på 

typ av produktion kan dessa verksamheter dessutom omfattas av kommande BAT-

slutsatser för exempelvis organiska högvolymkemikalier (LVOC BAT), oorganiska 

högvolymkemikalier (ammoniak, syror och gödselmedel) (LVIC-AAF BAT), etc. 

 

Om en verksamhet inom den kemiska sektorn utöver huvudverksamheten exem-

pelvis har en stor förbränningsanläggning som sidoverksamhet, kan verksamheten 

även komma att omfattas av BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar 

(LCP BAT) som sidoslutsatser. 

 

Vad leder förtydligandena till i praktiken? 

När huvudslutsatser publiceras påbörjas fyraårsperioden till dess att slutsatserna 

ska följas. Under denna fyraårsperiod ska bl a BAT-slutsatsuppfyllelse redovisas i 

                                                      

 
1
 Angivna paragrafer i miljöprövningsförordningen gäller lydelse från och med 1 januari 2017. 
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miljörapporten och granskas samt statusrapport upprättas om det inte redan gjorts 

inom ramen för tillståndsprocess.  

 

Sidoslutsatser som offentliggjorts innan huvudslutsatserna ska följas vid samma 

tidpunkt som huvudslutsatserna.  

 

För verksamheter som  eventuellt får flera huvudslutsatser innebär det att nya 

BAT-slutsatser, inklusive eventuella sidoslutsatser, ska börja tillämpas och sedan 

följas vid olika tidpunkter – de tidpunkter som följer av respektive huvudslutsats. 

Det innebär således tätare intervall för tillämpning av BAT-slutsatser (inklusive 

eventuella sidoslutsatser), än för verksamheter med ett huvudslutsatsdokument. 

 

Viktiga begrepp 

I detta sammanhang viktiga begrepp såsom huvudverksamhet, sidoverksamhet, 

huvudslutsatser och sidoslutsatser definieras i 1 kap. 2 respektive 3 §§ IUF. Dessa 

begrepp tillsammans med begreppen huvud-BREF och sido-BREF förklaras nedan 

(utdrag ur Begrepp och förklaringar knutna till industriutsläppsbestämmelser
2
) 

 

Begrepp Förklaring 

Huvud-BREF BREF som omfattar en huvudverksamhet 

Huvudslutsatser BAT-slutsatser som omfattar en huvudverksamhet 

Huvudverksamhet Den huvudsakliga industriutsläppsverksamhet som bedrivs på 

en anläggning. 

Sido-BREF BREF som omfattar en sidoverksamhet 

Sidoslutsatser BAT-slutsatser som omfattar en sidoverksamhet 

Sidoverksamhet En industriutsläppsverksamhet som bedrivs på en anläggning 

men som inte är den huvudsakliga industriutsläppsverksamhet-

en på anläggningen. 

 

 

EU-kommissionens vägledning i frågan 

Naturvårdsverkets bedömning att en industriutsläppsverksamhet kan komma att få 

flera huvudslutsatser baseras på EU kommissionens vägledning under sidan Fre-

quently Asked Questions (FAQ), se Chapter II, IED II.4. ”Which BAT conclusions 

trigger a permit reconsideration/update according to Article 21”, punkt 5
3
. I slutet 

av denna punkt ges ett exempel för en industriutsläppsverksamhet som producerar 

polymerer. Det bör dock uppmärksammas att svaren är formulerade generellt för 

samtliga medlemsstater utan hänsyn till hur direktivet har genomförts. BAT-

slutsatser regleras i Sverige i IUF och det är de svenska reglerna som ska tillämpas. 

 

                                                      

 
2
 http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/industriutslappsdirektivet/ied-

begrepp-o-forklaringar-20161020.pdf 
3
 http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/faq.htm 
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