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Till Miljöenhet/Miljökontor eller motsv. 
 
Tillsynsmyndigheter för 
industriutsläppsverksamheter i Sverige 

 

Slutsatser om bästa tillgängliga teknik 
Enligt 2 kap. 1 § industriutsläppsförordningen (2013:250) ska Naturvårdsverket 
meddela berörda tillsynsmyndigheter när slutsatser om bästa tillgängliga teknik 
(BAT) har antagits. 
 
Tillsynsmyndigheten ska, enligt 2 kap. 2 § industriutsläppsförordningen 
2013:250, i sin tur meddela de verksamhetsutövare som omfattas av ovanstående 
slutsatser. 

Slutsatser om bästa tillgängliga teknik för stora förbränningsanläggningar 
Den 17 augusti 2017 offentliggjordes slutsatser om bästa tillgängliga teknik för 
stora förbränningsanläggningar. Det finns sannolikt anläggningar inom ert 
tillsynsområde som omfattas av slutsatserna. 
 
Mer information om dessa BAT-slutsatser finns på Naturvårdsverkets 
webbsida1. 

Tillämpningsområde 
Aktuella BAT-slutsatser är tillämpliga för vissa verksamheter som är 
tillståndspliktiga enligt 11 kap. 3 §, 21 kap. 4, 8-9 §§ och 29 kap. 5, 9 och 11 §§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251).  
 
För verksamheter som omfattas av 11 kap. 3 § och 21 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251) är en förutsättning att de är direkt 
kopplade till en förbränningsanläggning, 
 
För verksamheter som omfattas av 21 kap. 8-9 §§ eller 29 kap. 5,  9 eller 11 §§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251) är en förutsättning att de bedrivs i 

                                                 
1 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Industriutslappsdirektivet--

IED/BAT-slutsatser-for-industriutslapp/BAT-slutsatser-for-stora-forbranningsanlaggningar/ 
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förbränningsanläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på 
minst 50 megawatt. Sammanräkning av installerad tillförd effekt ska göras på 
motsvarande sätt som beskrivs i 36 § förordning (2013:252) om stora 
förbränningsanläggningar. Enskilda förbränningsanläggningar med en 
installerad tillförd effekt på mindre än 15 MW är dock undantagna från BAT-
slutsatsernas tillämpningsområde. 
 
Ytterligare begränsningar av tillämpningsområdet och undantag finns i BAT-
slutsatserna, under avsnittet "Tillämpningsområde". 
 
Det slutliga tillämpningsområdet kommer att fastställas när bestämmelser införs 
i 2 kap. industriutsläppsförordningen (2013:250). Bedömningen av 
tillämpligheten för en enskild verksamhet görs av tillsynsmyndigheten eller 
prövningsmyndighet. 

Tillämpning av BAT-slutsatser 
Om anläggningens huvudsakliga industriutsläppsverksamhet omfattas av 
slutsatser enligt ovan, ska slutsatserna följas senast fyra år efter det datum då de 
offentliggjordes. 
 
Om en sidoverksamhet vid anläggningen omfattas av slutsatser enligt ovan, ska 
slutsatserna följas senast fyra år efter det att anläggningen får slutsatser om bästa 
tillgängliga teknik offentliggjorda för sin huvudsakliga industriutsläpps-
verksamhet. 
 
Ytterligare information om industriutsläppsbestämmelserna och slutsatser om 
bästa tillgängliga teknik finns på Naturvårdsverkets webbsidor2 och i rapporten 
”Vägledning om industriutsläppsbestämmelser”3. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Maria Enroth och Elin Sieurin 
Handläggare Industrienheten 
 

                                                 
2 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Industriutslappsdirektivet--

IED/ 
3 http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-

6702-1/ 
 


