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Sammanfattning  
 
Att värna om miljön samt människors hälsa har inte alltid varit självklart på unionsnivå. Un-
der början av 1970-talet kom startskottet som kopplade samman miljön och utvecklingen. 
Denna utveckling kring miljöfrågor introducerade IPPC-direktivet vars avsikt var att genom 
samordnade åtgärder förebygga samt reducera föroreningar från de industriverksamheter som 
direktivet fastställer. En av dessa inskränkningar är bästa tillgängliga teknik (BAT) som inne-
bär bästa tillgänglig teknik på industriverksamheter för att reducera miljöutsläppen. Vid till-
ståndsansökan har BAT en betydande roll, där en jämförelse mellan kostnad och nytta görs. 
Efter unionens utredningar framgick det att medlemsstaternas reglering varierade vilket i sin 
tur skapade en snedvriden konkurrens, därtill utformades IED-direktivet som baserar sig på 
samma syfte som IPPC-direktivet men med förändring för att harmonisera konkurrensen igen. 
Frågan om implementeringen av IED-direktivet har varit syftet med denna uppsats. Målsätt-
ning med direktiv från EU är att medlemsstater ska implementera dessa baserade på sin sam-
hällsstruktur och sina förutsättningar. Sverige beslutade att inte modifiera MB eftersom man 
redan hade en hårdare reglering genom bästa möjliga teknik(BMT). Som ersättning la man 
tyngd på två förordningar (IUF samt miljötillsynsförordningen) som reglerade framförallt 
tillsynsmyndigheters föreskrifter om verksamhetsutövarens skyldigheter samt regelbundna 
tillsynskontroller. Genom en rättslig metod har slutsatsen blivit att verksamhetsutövarens an-
svar ser varierande ut beroende på teknik, i vissa fall kan det verka om att byta teknik och i 
andra fall bör arbetssättet regleras. Energi är något som förbrukas mest i raffineringsanlägg-
ningar och visar sig kräva en arbetsgrupp som årligen rapporterar och sammanfattar årets 
energiförbrukning för att sedan undersöka hur man kan sänka detta. Som slutsats är det bety-
dande att skapa en drivkraft hos verksamhetsutövaren istället för att se dessa regleringar som 
tvång. Eftersom förändringar för att begränsa utsläpp för miljön kan reducera omkostnader 
såsom elkostnader för industrin.  
 



Förkortningar 
 
BAT Best Available Techniques – Bästa tillgängliga teknik 
 
BMT - Bästa möjliga teknik 
 
BREF- dokument BAT Reference Document– Branschvis sammanställning för tolkning av 
BAT 
 
IED (2010/75/EU) – Industriutsläppsdirektivet, engelskans Industrial Emissions Directive 
 
IPPC-direktivet  - Direktivet 2008/1/EG  om samordnade åtgärder för att förebygga och be-
gränsa föroreningar 
 
IUF - Industriutsläppsförordningen (2013:250)  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund: 
	
Den ökade oron för miljö under början på 1970-talet medförde ett medlemsstaterna inom EU 
efterfrågade gemensamma miljöåtgärder. Detta gjordes framförallt genom miljöhandlingspro-
gram samt direktiv.1 Ett av dessa direktiv konstruerades i anknytning till de industriella verk-
samheter som oavbrutet influerar miljön negativt genom utsläpp till mark, vatten samt luft. 
Dilemmat som uppstod var att bevara konkurrensen inom unionen parallellt med att eliminera 
utsläppen av industriverksamheterna till miljön. Nya internationella åtgärder skapade nya 
regleringar både på EU-nivå samt nationell nivå. Ett av dessa regleringar blev Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och be-
gränsa föroreningar (IPPC-direktivet) som reglerar industriverksamheternas miljöpåverkan. 
Detta var det första samordnade direktivet. Trots dess framgång krävdes en förändring av di-
rektivet, då utredningar visade på att behörig myndighet i många fall kan undvika att tillämpa 
IPPC.2 Detta skapade industriutsläppsdirektivet (IED) som belyser verksamhetsutövarens 
ansvar genom framförallt bästa tillgängliga teknik(BAT), samt tillsynsmyndighetens ansvar 
gentemot verksamhetsutövaren att jämföra nyttan med kostnaden. 3 
 
IED är alltså en korrigerat direktiv av IPPC-direktivet eftersom myndigheters ansvar att till-
lämpa bästa tillgängliga teknik (BAT) var verkningslöst. Detta skapade ojämna regleringar 
mellan medlemsstaterna vilket i sin tur skapade en snedvriden konkurrens.4 Baserat på Sveri-
ges medlemskap i EU är även vi förpliktad att tillämpa det aktuella IED-direktivet. Sverige 
har valt att genomföra hårdare reglering än vad IED påyrkar. 5 
Mitt intresse för detta område har ökat i samma takt som miljön blir allt mer central i utveckl-
ingen inom EU, vilket gör området avsevärt aktuellt. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är framförallt att undersöka hur det EU-rättsliga Industriutsläppsdirekti-
vet (IED) har implementerats i Sverige. Vidare är syftet att analysera om det svenska genom-
förandet kan anses stå i överensstämmelse med de krav som IED-direktivet ställer, med en 
särskild inriktning på verksamhetsutövarens ansvar. För att tydliggöra verksamhetsutövarens 
ansvar ska även ett praktiskt exempel redogöras. 
Följande frågeställningar har tjänat som ledning för uppsatsens syfte: 
	 

1. Hur genomförs regleringar kring industriutsläpp på EU-nivå? 
2. Vad innebär det för IED-direktivet centrala begreppet Bästa Tillgängliga Teknik 

(BAT) enligt EU-rätten och hur har det införlivats i Sverige? 
3. Hur omfattande är verksamhetsutövarens ansvar vid genomförandet av IED-

direktivet i Sverige?  

																																																								
1 Bernitz, U & Kjellgren, A. Europarättens grunder, s. 23.	
2 Lundh, Olsen C. Panta rei, s 118. 
3 Prop. 2012/13:35 sid.21. 
4 Europaparlamentets och rådets förslag till 2007/0286 (COD) sid. 7. 
5 Europeiska unionens fördrag (FEUF) nr. C326/47 artikel 288. 
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1.3 Metod och material  
	
Uppsatsens samtliga delar har genomförts genom en rättslig metod för att komma tillrätta med 
gällande rätt samt tidigare orsak av gällande rätt med en kvalitativ texttolkning. För att detta 
ska vara genomförbart krävs en granskning av dessa regleringar på EU nivå och därefter en 
granskning av implementeringen i svenskt rättssystem. Både inom EU-rätten samt i den 
svenska rätten har propositioner samt utredningar (svenska SOU) analyserats. Gällande dokt-
rin har sökmotorn på Luleå universitetsbibliotekets databaser, framförallt Libris tillämpats. 
Sökord som applicerats i sammanhanget är huvudsakligen: miljörätten, europarätten, miljö-
kvalitetsnormer, miljöbalken. Vid användning av praxis har svårigheten funnits med tanke på 
direktivet inte tillämpats så länge(antogs 2010). Somliga vägledande domar har införts för att 
komma tillrätta med tolkningsfrågor och dessutom har domar från tidigare regleringar gäl-
lande industriutsläpp tillämpats.  
 
1.4 Disposition 
	
Uppsatsen inleds i 2 kapitlet med en kortfattad bakgrund till EU samt dess grundläggande 
principer. Detta för att få en uppfattning över EU:s kapacitet samt innebörd, i detta kapitel 
redogörs även kopplingen till EU:s miljöhandlingsprogram. I kapitel 3 definieras IED-
direktivet. I detta kapitel förklaras även närmare angående BREF-referensdokument samt 
skillnaden mellan IPPC samt IED-direktivet. I kapitel 4 redogörs den svenska implemente-
ringen av direktivet, både genom det rättsliga samt det praktiska genomförandet. I detta kapi-
tel redogörs även skillnaden på BMT och BAT. Därefter presenteras verksamhetsutövarens 
ansvar i kapitel 5, både enligt IED-direktivet samt Sveriges implementering. I detta avsnitt 
redogörs det även ett praktisk exempel för att förtydliga verksamhetsutövarens ansvar. Av-
slutningsvis finns det en analysdel i kapitel 6 baserat på syftet och frågeställningarna som 
beaktades i inledningen. 
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2. Introduktion till EU-rätten 
	
EU-rätten är en beaktansvärd beståndsdel i Sveriges rättssystem, skälet till detta är den själv-
ständiga ställningen i förhållande till vår rättsordning.6 För att skapa förståelse över EU-
rättens utsträckning fodras en utredning av unionens utveckling från grundandet. Efter ett 
flertal världskrig var frambringande av en samfälld union prioriterat.7 Unionen konstruerades 
till följd av tre olika gemenskaper: den europeiska kol- och stålgemenskapen jämväl benämnd 
EKSG från 1951, den europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) från 1957 samt den 
europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) från samma årtal.8  
 
Romfördraget som antogs i Rom var den slutliga utformningen av EEG fördraget där ut-
gångspunkten var en framskriden handelsmarknad för medlemsstater, huvudsakligen genom 
den inre marknaden samt tullunionen.9 År 1967 slog dessa gemenskaper samman och kon-
struerade Europeiska gemenskapen (EG) därtill blev EG-rätten ett centralt och obundet rätts-
område.10 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft, som i stort berörde dels öppen-
heten i beslutsfattandet, och utvidgande av kompetensen på diverse områden. Detta är även 
det fördraget som är EU:s senaste fördrag.11 Genom Lissabonfördraget korrigerades tidigare 
EG fördraget och resulterade i EU-föredraget (EUF-fördraget). Där bestämmelser om gemen-
skapens grundläggande målsättningar regleras.12 Detta kompletteras med funktionsfördraget 
(FEUF-fördraget) gällande EU:s befogenheter.13 
 
Det förekommer en del grundläggande principer inom EU-rätten som är centrala gällande 
medlemsstaternas skyldigheter i förhållande till EU. Legalitetsprincipen som på liknande sätt 
föreligger på nationell nivå har en förbindelse till EU:s befogenheter. Denna huvudsakliga 
princip innebär ett tak för unionen kompetensområde. Detta medför rättssäkerhet, struktur 
samt långvarighet för medlemsstaterna.14 Beträffande kompetensområden tillämpas även 
andra principer, i synnerhet subsidiaritetsprincipen som innebär de åtgärder unionen vidtar 
endast får utföras om medlemsstaterna inte i tillräcklig utsträckning kan uppnå målsättningen 
allena.  
 
De rekvisit som påyrkar fullföljandet omfattar medlemsländerna utebliven framgång av mål-
sättningarna på samtliga plan: central, regional alternativt lokal nivå. Följaktligen innebär 
detta att det fördelaktigare kan åstadkommas på unionsnivå.15 Subsidiaritetsprincipen är an-
sluten till artikel 5.4 EUF där även proportionalitetsprincipen regleras, som förtydligar ut-
sträckningen av åtgärder som får vidtas på unionsnivå, detta är en typ av rimlighetskontroll.16 
Proportionalitetsprincipen innebär en bedömning över nödvändigheten av reglering för att nå 
målen från EU, alltså ska regleringen stå i proportion till målen som fastställs.17 Utav dessa 
																																																								
6 Lundh, Olsen C. Panta rei, s 25. 
7 Bernitz, U & Kjellgren, A. Europarättens grunder, s 22. 
8 Lundh, Olsen C. Panta rei, s 24. 
9 Europeiska unionen, ’’Romfördraget’’, hämtad 2016-11-04, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/HTML/?uri=URISERV:xy0023&from=SV. 
10  Europeiska unionen, ’’Maastrichtfördraget om Europeiska unionen’’, hämtad 2016-11-04, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/HTML/?uri=URISERV:xy0026&from=SV. samt Bernitz, U & Kjellgren, A. Europarättens grunder, s. 27. 
11  Bernitz, U & Kjellgren, A. Europarättens grunder, s. 31. 
12  Europeiska unionen, ''Fördraget om europeiska unionens funktionssätt’’, FEUF. hämtad 2016-12-20, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SV. 
13  Europeiska unionens fördrag (EUF) nr. C326/47. 
14  Europeiska unionens fördrag (EUF) nr. C326/47, artikel 2. 
15  Europeiska unionens fördrag (EUF) nr. C326/47, artikel 5.3. 
16  Europeiska unionens fördrag (EUF) nr. C326/47 artikel 5.4.	
17  Europeiska unionens fördrag (EUF) nr. C326/47 artikel 4.2. 
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två principer klargörs det att staternas identitet ska respekteras, å ena sidan upprätthållande av 
den territoriella integriteten å andra sidan staternas lagstiftning, ordning samt dess säkerhet. 
 
Följaktligen påyrkas ett lojalt samarbete mellan medlemsstaterna och unionen. Lojalitetsprin-
cipen uppmärksammas i artikel 4.3. EUF, och bör genomtränga hela unionen.18 Principen 
kräver att medlemsstaterna vidtar samtliga åtgärder för att säkerställa att skyldigheter efter-
strävas. Ifall dessa principer inte iakttas skapas komplikationer i unionens verkningsgrad för 
att fortsätta ett värdefullt samarbete. Följaktligen bör medlemsstaterna eftersträva dessa prin-
ciper genom sina skyldigheter, samt kunna säkerställa unionens målsättningar. Detta görs 
genom att anpassa sina nationella bestämmelser samt myndigheter agerande efter unionsrät-
ten.19 Detta övergripande avsnitt angående EU har belyst den successiva förändringen fram 
till samtida gemenskapen. Med ursprung i säkerhet efter världskrigen till att idag ha skapat ett 
samarbete där värdegrunden är begrepp såsom mänskliga rättigheter, frihet, demokrati, jäm-
likhet, rättvisa. En annan bakomliggande faktor till utvecklingen kan även vara utvidgande av 
medlemsstaterna, då nutidens union motsvarar 28 medlemsstater.20  
 
2.1 Implementering av direktiv 
 
Lojalitetsprincipen bygger på att medlemsstaterna ska anta de regleringar EU konstruerar. 
Dessa regleringar kan vara i form av förordningar som är direkt tillämpbara i medlemsstater-
na, men det kan även vara direktiv, beslut samt rekommendationer. I detta avsnitt kommer 
implementeringen av direktiv presenteras, detta för att belysa medlemsstaternas krav gente-
mot IED-direktivet. Nedan görs en genomgång av implementeringskraven.21 Under imple-
menteringstiden bör fyra bestämmelser uppfyllas. Det grundläggande kriterier innebär överfö-
ringen av det aktuella direktivet till nationell rätt, därefter bör en operationalisering ske ge-
nom att exempelvis tillsätta behörig myndighet. De två sista kriterierna är sammanhängande 
och berörs gemensamt, vilket innebär de tillämpningsområdena som utfärdats av direktivet 
samt de genomdrivande. Den senare bestämmelsen omfattar tillsynen, som analogt innebära 
sanktioner.22Som tidigare nämnt har utvidgande att EU dels varit till följd av nya politiska 
områden, ett av dessa framväxande områden är miljöpolitiken som successivt tagit plats på 
agendan. 
	
2.2 EU:s miljörättsliga utveckling  
 
En betydelsefull grundtanke som oupphörligt förekommit är att Europa ska bygga på samver-
kan med likvärdiga regleringar emellan Europas folk. Unionens avsikt var att säkerställa fri-
het, säkerhet, rättvisa för medborgarna. Detta skapade en växande oro för miljön och dess 
påverkan på medborgarna.23 Däremot undveks frågan fram tills 1960-talet, då oron för miljön 
expanderade markant.24 Stockholmskonferensen 1972 blev startskottet då oron togs på allvar, 
och resulterade i att de sex dåvarande EG-länderna efterfrågade internationella miljöåtgärder. 
Detta medförde att miljöfrågan sålunda blev en politisk fråga som ledde till 26 principer som 
förenade uppfattningen av miljö och utveckling. 

																																																								
18  Europeiska unionens fördrag (EUF) nr. C326/47 artikel 4.3 
19 Mål C-246/07 
20 Bernitz, U & Kjellgren, A. Europarättens grunder, s. 29. 
21 Europeiska unionens fördrag (EUF) nr. C326/47 artikel 288. 
22 Lundh, Olsen C. Panta rei, s.  36. 
23  Gipperth, L & Zetterberg, C. Miljörättsliga perspektiv och tankevändor, vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek, s. 447. 
24  Bernitz, U & Kjellgren, A. Europarättens grunder, s. 23.	
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Den 21:a principen var den mest betydelsefulla och reglerade medlemsstaternas suveränitet, 
för att kunna formulera självständiga miljömål. Detta skapade ett internationellt ansvar 
gentemot unionen samt medlemsstaterna för att undvika aktiviteter med negativa påföljder.25 
EG:s dåvarande regeringschef nyttjade dessa 26 principer som Stockholmskonferensen resul-
terade i till toppmötet i Paris följande år. Erkännandet av dessa principer från regeringsche-
ferna var baserat på legalitetsprincipen, med argumentationen att ekonomisk expansion och 
förbättrad livskvalité för samtliga medborgare. Detta innehöll även icke-materiella värden 
såsom miljön.26 Det mest berörda var framförallt lagstiftningskompetensen i takt med de nya 
ansvarsområdena som tillkommit, vilket man ville tillämpas av fördragen. Av den anledning-
en fick Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF) en ny miljöavdelning som 
man numera kan hitta i artiklarna 191-193.27  

 
Unionens kompetens benämns i FEUF, vilket innebär exklusiv kompetens att lagstifta för att 
bevara de biologiska resurser inom ramen för den gemensamma fiskepolitiken, och i reste-
rande omfattning kring miljön ha en delad kompetens mellan unionen och medlemsstaterna.28 
Dessa 26 principer från Stockholmskonferensen resulterade även i att anta miljöhandlingspro-
gram, dessa tar fram en övergripande vägledning för miljön samt klimatpolitiken inom EU. 
Vår egen tid infattar det sjunde miljöhandlingsprogrammet som berör 2014-2020.29 
 
2.3 EU:s Miljöpolicy	 
 
Ett viktigt syfte med direktiven och inte minst IED-direktivet är att uppfylla EU:s grundläg-
gande miljömål.30 År 2013 antogs ett sjunde miljöhandlingsprogram för unionen gällande 
fram tills år 2020, syftet som bör beaktas var att kunna leva gott inom planetens gränser. Som 
tidigare nämnt så har dessa typer av åtgärder existerat under lång tid inom unionen, ända se-
dan 1973.31 Bakgrunden till den sjunde miljöhandlingsprogrammet är den lyckade sjätte mil-
jöhandlingsprogrammet som drog nytta för miljön samt bra vägledning. Huvudsyftet med 
miljöhandlingsprogrammet är framförallt att skapa en hållbar ekonomi fram till år 2020, detta 
bör göras med åtgärder som omfattar utsläppssnål samt resurseffektivt ekonomi.32 Detta bör 
även bidra till att klimatmålen uppnås samt kunna kartlägga luckor i politiken där komplette-
rade mål kan bli nödvändiga.33 EU menar att om en minskning av växthusgaser samt en för-
bättring av energi- och resurseffektiviteten görs, kommer det resultera i att minska belastning-
en på miljön. Samtidigt också kunna bidra till konkurrens. Målsättningarna bör vara priorite-
rade fram till år 2020 men även tydliga långsiktiga prioriteringar fram till 2050. 
 
Det grundläggande målet är att minska utsläppen med 20 %, samt 30% för mer utvecklande 
stater beroende på utveckling och förmåga såsom Sverige.34 Den ekonomiska tillväxten ska 

																																																								
25 United nations environment programme, ’’Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment’’, 
Stockholmskonferensen, hämtad 2016-11-05, 
http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503. 
26 Lundh, Olsen C. Panta rei, s. 24. 
27 Lundh, Olsen C. Panta rei, s. 24. 
28 Lundh, Olsen C. Panta rei, s. 25. 
29 Lundh, Olsen C. Panta rei, s. 25. 
30 18 Artikel IED-direktiv. 
31 Europaparlamentet och rådets beslut 386/2013/EU,’’ Om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – Att 
leva gott inom planetens gränser’’, hämtad 2016-11-28, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1386&qid=1480954695413&from=SV. Artikel 2. 
32 Europaparlamentets och rådets beslut till 386/2013/EU. Artikel 1. 
33 Europaparlamentets och rådets beslut till 386/2013/EU. Artikel 9. 
34 Europaparlamentets och rådets beslut till 386/2013/EU. Artikel 10. 
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gå hand i hand med miljöförbättringar.35Allt detta ska bygga på lämpliga investeringar base-
rade på subsidiaritetsprincipen, åtgärderna bör även ha en god kunskapsbas.36

2.3.1 Koppling till IED-direktivet
	
För att dessa strategier ska gå ihop krävs en plan för industriella verksamheter eftersom dessa 
skapar en omfattande miljöpåverkan. Tidigare har det funnit svårigheter för verksamheter att 
lockas till investeringar som är bra för miljön, på grund av saknade regleringar samt prisskill-
nader på investeringar.37 För att kunna leva i framtiden bör befintlig miljöteknik tas i anspråk 
för att ständigt utveckla den.38 Framsteg inom forskningen är också positivt för att snabbt 
kunna utveckla området, detta skapar en bra kunskapsbas som resulterar i minskning av risker 
för miljön samt människors hälsa. För att detta ska anpassas bör allmänna EU principer följas 
genom att kunna identifiera risker effektivt.39 Där målsättningen är att minska utsläppen för 
över 50 000 betydande industrier inom unionen, detta kommer leda till viktiga bidrag till ut-
vecklingen och göra ekonomin mer grön och minska verksamheternas kostnader på långsikt.40 
I regeringens budgetplan framgår det att miljökvalitetsmål är viktiga att följa, vilket görs ge-
nom samverkan mellan näringslivet och den offentliga sektorn. Även i budgetpropositionen 
framgår det att kontroll och tillsyn är betydande för att framförallt ge information och sprida 
kunskap.41 En relevant miljökvalitetsmål enligt programmet är att luften bör vara ren för 
människors hälsa, djur samt växters tillväxt. För att nå detta krävs det att vissa farliga ämnen 
reduceras såsom bensen och kväveoxid.42 Ett annat relevant miljökvalitetsmål är att havet bör 
vara i balans med levande kuster och skärgårdar, det betyder att västerhavet samt Östersjön 
ska bevaras med en långsiktig hållbar produktionsförmåga samt biologisk mångfald.43 Detta 
innebär för verksamheterna att förvalta havets resurser på ett bra sätt.44 Trots relevansen i 
dessa miljökvalitetsmål kan den mest aktuella i detta fall vara att skapa en giftfri miljö, vilket 
innebär att verksamheter måste ta i anspråk om det hot på människors hälsa eller den biolo-
giska mångfalden. Farliga kemiska ämnen i produktion, varor samt byggnader får inte före-
komma eftersom det kan riskera att hamna i miljön.45 

Ambitionsnivån gällande miljöfrågor har ökat markant vilket syftar till den betydande rollen 
miljön har på människors liv.46 

																																																								
35 Europaparlamentets och rådets beslut till 386/2013/EU. Artikel 18. 
36 Europaparlamentets och rådets beslut till 386/2013/EU. Artikel 27 samt 2e Artikel IED-direktivet. 
37 Gipperth, L. Miljökvalitetsnormer, en rättsvetenskaplig studie i regelteknik för operationalisering av miljömål. s. 75. 
38 Europaparlamentets och rådets beslut till 386/2013/EU. Artikel 9. 
39 Europaparlamentets och rådets beslut till 386/2013/EU. Artikel 10. 
40 Europaparlamentets och rådets beslut till 386/2013/EU. Artikel 34. 
41 Prop. 2015/16:1 sid. 18. 
42 Prop. 2015/16:1. sid. 34. 
43 Prop. 2015/16:1. sid. 58.	
44 Prop. 2015/16:1. sid. 63. 
45 Prop. 2015/16:1. sid. 40. 
46 Europaparlamentets och rådets beslut till 386/2013/EU. Artikel 29.	
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3. IED-direktivet 
 
3.1 Reglering av industriutsläpp inom EU  
 
Ända sedan 1970-talet då miljöfrågan aktualiserades inom unionen har ett omfattande regel-
verk konstruerats i syfte att motarbeta luftföroreningar. Dessa regelverk var betydelsefulla 
eftersom förorenad luft både skadar miljö och människan.47 Trots omfattande åtgärder var 
dessa inte samordnade. Tidigare har utredningar instruerat att skilda förfarande för att in-
skränka på utsläppen för vatten, mark samt luft resulterat i att främja överföring av förore-
ningar emellan dessa skilda miljöer, istället för att värna miljön som enhet. Det är även vä-
sentligt att veta att industriell verksamhet influerar både vår ekonomi samt är en bidragande 
faktor till miljöföroreningar.48 Detta konstruerade intentionen med IPPC-direktivet vars avsikt 
var just att genom samordnade åtgärder förebygga samt reducera föroreningar ifrån de indu-
striverksamheter som direktivet fastställer.49 Grundläggande målsättningen var att åstad-
komma samordnade åtgärder med anledning av att utesluta föroreningar, och skulle detta inte 
vara möjligt, åtminstone kunna minimera föroreningar. IPPC-direktivet framtvingar att med-
lemsstaterna undergår nödvändiga ingripanden för att säkerställa att verksamhetsutövaren 
eftersträvar allmänna principer i de grundläggande kraven,50och detta bör påvisas på befint-
liga anläggningar med en fastställd tidsfrist.51 I enlighet med detta bör även tillstånden ske på 
ett korrekt sätt genom att ta hänsyn till miljöaspekter för att angripa föroreningsproblemen. 
IPPC-direktivet krävde dock förändringar, vilket gjorde att man antog IED-direktivet.52  
 
Förändringen mellan IPPC- och IED-direktivet grundade sig i att medlemsstater skulle basera 
verksamheterna på liknande villkor och därmed inte kunna undvika vissa regleringar.  
En beräkning gjordes angående IPPC-direktivets omfattning och resulterade i att ungefär 52 
000 anläggningar omfattas, vilket var ett betydligt högre än det ändamålet som var satt. I Sve-
rige fastställs approximativt 1070 industriverksamheter med IPPC-direktivet53, med genomfö-
randet av IED-direktivet omfattas omkring 1100 verksamheter. Detta för att två ytterligare 
branscher inkluderades av IED, behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel samt 
tillverkning av träskivor.54 Visserligen krävdes en förändring men av utredningar framgår det 
att IPPC-direktivet var ett framgångsrikt sådant. Direktivet var dock inte lyckosam på alla 
plan utan påverkade negativt på hälso- och miljöeffekter som målen hade som intention.55 
Motiveringarna enligt förarbetena till IED-direktivet var flera, men en samordning av de be-
tydande faktorerna som har en miljöpåverkan var allra mest grundläggande, det vill säga att 
miljöpåverkan på vatten, mark alternativ luft inte överfördes till andra miljöer utan skyddas 
gemensamt.56 Dessutom hade man under utredningar kunnat dra slutsatsen att BAT:s otydlig-
het skapat skiljaktiga regleringar i medlemsstaterna.57 
 
																																																								
47 Lundh, Olsen C. Panta rei, s 111. 
48 Prop. 2012/13:35 sid. 21.	
49 Lundh, Olsen C. Panta rei, s 118. 
50 Rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar 
artikel 11. 
51 12 Artikel IPPC-direktivet. 
52 13 Artikel IPPC-direktivet. 
53 Prop. 2012/13:35 sid.21. 
54 Prop. 2012/13:35 sid. 67. 
55 Prop. 2012/13:35 sid. 22. 
56 Europaparlamentets och rådets förslag till 2007/0286 (COD) direktivet ’’om om industriutsläpp (samordnade åtgärder för 
att förebygga och begränsa föroreningar)’’, hämtad 2016-11-14, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2007/SV/1-
2007-844-SV-F1-1.Pdf. sid.2. 
57 Prop. 2012/13:35 sid. 22. 
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Kommissionen ansåg även att det förelåg brister i medlemsstaternas lagstiftningar, vilka av-
speglas i tillsynen.58 Detta resulterade i referensdokument för bästa tillgängliga teknik 
(BREF-dokument) som är en sammanställning av BAT för olika branscher, vilket kommer 
närmare belysas i avsnitt 3.4. BAT är en framträdande reglering i både IPPC samt IED-
direktivet. Här nedan kommer därför en kort sammanställning av BAT i IPPC-direktivet göras 
för att senare kunna bedöma väsentliga skillnader. 	
	
3.1.1 Begreppet Bästa Tillgängliga Teknik (BAT) enligt IPPC-direktivet 
	
Ett av IPPC- samt IED-direktivets framträdande förbindelser är BAT, i IPPC- direktivet 
’’bästa tillgängliga teknik’’ beskrivs på följande sätt: 

’’bästa tillgängliga teknik: det effektivaste och mest avancerade stadium vad gäller utveckl-
ingen av verksamheten och tillverkningsmetoderna som anger en given tekniks praktiska 
lämplighet för att i princip utgöra grunden för utsläppsgränsvärden och som har till syfte att 
hindra och, när detta inte är möjligt, generellt minska utsläpp och påverkan på miljön som 
helhet.’’59  
 
Utsläppsgränsvärden som benämns i första artikeln i direktivet ska baseras på BAT bestäm-
melser. I artikel 17 förevisas BAT, samt en begränsning i artikel 17.18 som menar att med-
lemsstaterna självständigt ska ta hänsyn till tekniska kännetecken för anläggningars art, geo-
grafisk lokalisering samt samhällets lokala miljöförhållanden.60 _Parallellt beaktade unionen 
att det är angeläget att myndigheter som är behöriga i dessa typer av ärenden har vetskap om 
den tekniska tillväxten på grund av att tekniken konstant utvecklas.61 _För att fullgöra en 
granskning om vad bästa tillgängliga teknik är så har kommissionen inkorporerat tolv kriterier 
som bör uppmärksammas i granskningen. Angeläget att framhålla är likaså att varje ärende 
bör beaktas enskilt på grund av de omfattande faktorer som måste beaktas, såsom jämförelsen 
med nytta och kostnad, försiktighetsprincipen samt principen om förebyggande åtgärder.62 
 
3.1.2 EU-kommissionen mot Sverige 2012
	
År 2010 fälldes Sverige av EU-domstolen för bristande efterlevnad av IPPC-direktivet. I en-
lighet med unionens grundläggande fördrag bör medlemsstaterna verka lojala gentemot EU 
(lojalitetsprincipen) och således vidta åtgärder för att tillgodose nödvändig prestation enligt 
IPPC- direktiven. Detta var enligt kommissionen inte uppfyllt och yrkade därmed att Sverige 
inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att befintliga anläggningars ambition 
överensstämde med förutsättningarna i direktivet. Detta ansåg inte Kommissionen vara upp-
fyllt eftersom behörig myndighet undvikit att övervaka om verksamheter följde tillståndsvill-
koren. Granskningen visade att 23 anläggningar ännu alltjämt inte uppfyllde villkoren i direk-
tivet. Kommissionens talan bifölls därför enligt domstolen år 2010.63 

År 2013 anmäldes Sverige av kommissionen ännu en gång eftersom kommissionen ansåg att 
kraven enligt domen från 2010 inte uppfylldes och således anmälde kommissionen Sverige 
för fördragsbrott enligt artikel 260.2 FEUF. Kommissionen yrkade att två anläggningar ännu 

																																																								
58 Europaparlamentets och rådets förslag till 2007/0286 (COD) sid. 11. 
59 1.11 Artikel IPPC-direktivet. 
60 17 Artikel IPPC-direktivet. 
61 19 Artikel IPPC-direktivet.	
62 Bilaga III IPPC-direktivet 
63 Mål C 607/10 
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inte uppfyllt villkoren för direktivet, bl.a. LKAB. Därmed dömdes Sverige av EU-domstolen 
till löpande vite på 4000 euro/per dag för att tidigare dom ska följas.64  Skadeståndet betalades 
av den 5 februari 2015.65 Detta rättsfall tydliggör historien rörande industridirektivets historia 
främst genom IPPC-direktivet och dess utformning. Utredningar skapade ett sökande efter en 
uppdaterad version av IPPC-direktivet som medförde att direktivet upphörde att gälla den 7 
Januari 2014.66   

3.2 Skillnad mellan IPPC och IED 

I detta avsnitt ska en jämförelse ske mellan IPPC samt IED, för att skapa en förståelse kring 
uppgraderingen av direktivet för att sedan ingående gå igenom IED-direktivet. 
I förslaget till IED-direktivet hävdas det att direktivets prioriteringar är att åstadkomma miljö-
förbättringar, samt att säkerställa kostnadseffektivitet och uppmaning till teknisk innovation 
från verksamhetsutövarens sida.67 Huvudsyftet är att underlätta medlemsstaternas lagstift-
ningar genom att vägleda medlemsstaterna för att bevara kontroll samt harmoni inom union-
en. På miljöområdet delar EU befogenheten med medlemsstaterna och därför bör subsidiari-
tetsprincipen beaktas eftersom dessa frågor kräver ett samarbete för att bevara konkurrensen 
på marknaden.68  

Nedan summeras nyheterna kortfattat:  

• Tydligare regleringar för att undvika kringgående av BAT genom att framförallt skapa 
obligatoriska inslag av BAT-slutsatser samt BREF-dokument vid tillståndsprövningar. 
Dessa ska därmed nyttjas som underlag för tillståndsvillkoren som sätts på verksam-
heterna.69  

• Denna punkt följer upp på tidigare punkten genom att behörig myndighet bör motivera 
samt dokumentera avgörandet, vilket är avsevärd både för kontroll av prövningsmyn-
digheter samt rättssäkert för industriverksamheterna.70 

• Emedan teknikens kontinuerliga framgång krävs det av prövningsmyndigheten att för-
nya tillståndsbedömningen inom 4 år efter att ny BAT-slutsatser samt BREF-
dokument har offentliggjorts på anläggningen som blivit berörd.71 

• BAT får en mer framskjutande roll än vad den tidigare haft i IPPC direktivet genom 
tydligare benämning för att undvika missförstånd.72  

• För att nå en framgång i miljöpåverkan krävs en kontinuerlig granskning, övervakning 
samt tillsyn av verksamheterna till Kommissionen. Dessa punkter har under förunder-
sökningar visat har avsevärda skillnader mellan medlemsstaterna vilket konstruerar en 
snedvriden konkurrens som inte är rättfärdig.73  

• Principen om avhjälpande av förorenat område aktualiseras i IED-direktivet vid ned-
läggning samt omställningar av industriverksamheten.74 	 

																																																								
64 Mål C 243/13 
65 Prop. 2014/15:99 sid. 128.  
66 Lundh, Olsen C. Panta rei, s. 118-119. 
67 Prop. 2012/13:35 sid 2.	
68 Europaparlamentets och rådets förslag till 2007/0286 (COD) direktivet ’’om om industriutsläpp (samordnade åtgärder för 
att förebygga och begränsa föroreningar)’’, hämtad 2016-11-14, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2007/SV/1-
2007-844-SV-F1-1.Pdf. sid. 7. 
69 Europaparlamentets och rådets förslag till 2007/0286 (COD) sid. 7. 
70 Europaparlamentets och rådets förslag till 2007/0286 (COD) sid. 10. 
71 Europaparlamentets och rådets förslag till 2007/0286 (COD) sid. 10. 
72 Europaparlamentets och rådets förslag till 2007/0286 (COD) sid. 5.	
73 Europaparlamentets och rådets förslag till 2007/0286 (COD) sid. 6. 
74 Europaparlamentets och rådets förslag till 2007/0286 (COD) sid. 11. 
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3.3 Införandet av IED på EU-nivå	 
	
Europaparlamentet samt rådets direktiv 2010/75/EU från den 24 november 2010 om industri-
utsläpp (IED) substituerade ett antal direktiv det den 7 januari 2014 trädde i kraft. De direktiv 
som upphävdes genom IED-direktivet var huvudsakligen IPPC-direktivet, men också andra 
direktiv gällande bl.a. avfall från titandioxidindustrin (1978/176/EGG), utsläpp av flyktig 
organiska föroreningar genom användning av organiska lösningsmedel (1999/13/EG) samt 
direktivet om förbränning av avfall (2000/76/EG). I januari 2016 ersattes även direktivet om 
begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från omfattande förbränningsanlägg-
ningar (2001/80/EG). IED-direktivet har gemensamt syfte likt IPPC-direktivet som tidigare 
nämnt, således samordnade åtgärder. Å ena sidan i förebyggande syfte å andra sidan begränsa 
föroreningar från industriella verksamheter. Om detta tycks misslyckas så bör direktivet åt-
minstone minska utsläppen till samtliga miljöer och dessutom förebygga upphov av avfall.75 
Likaså i detta direktiv är grundtanken att skilda tillvägagångssätt av utsläpp till luft, vatten 
alternativt mark, kan överföra skadan från en miljö till den andra som ersättning för att värna 
om miljön som helhet. Följaktligen är en samordnad åtgärd den ultimata lösningen.76 IED 
direktivet är ett s.k. minimidirektiv, ingreppen på nationell nivå kan således betraktas mer 
bestämt än självaste direktivet.77 
 
Huvudsakligen för att kringgå obalans i unionen krävs en form av sammanställning till med-
lemsländerna för att fastställa riktlinjer samt kunna kvalitetssäkra. Detta görs genom ett s.k. 
BREF-dokument som kommer redogöras i avsnitt 3.4.78 

3.3.1 Målsättningar för IED-direktivet	
 
Angeläget att notera är att en primär rättskälla inom EU-rätten är fördrag, därför väsentligt att 
beakta de grundläggande principer som fastställdes innan direktivet.79 En sådan grundläg-
gande princip är lojalitetsprincipen som beaktas i artikel 46 i direktivet. Detta betyder att 
medlemsstaterna har en skyldighet att införliva IED-direktivet i nationell lagstiftning, gäl-
lande modifiering alternativt stiftande av lag.80 I Sverige har vi i vår regeringsform en para-
graf som säger att EU-rätten alltid har företräde före nationell rätt.81 
För att IED-direktivets målsättningar ska uppnås begärs en utredning av anläggningens teknik 
val, således BAT för viss verksamhet. När ett tillstånd har sökts så är ett av de betydande 
aspekterna att tillgodose BAT.82  
 
Vad säger då IED-direktivet rörande BAT principen? Det är framförallt av betydelse att veta 
vem direktivet är riktat till, vilket direktivet besvarar i kapitlen II–VI och avser de industriella 
verksamheter som benämns där.83 Undantaget från denna huvudregel nämns i artikel 2.2, näm-
ligen verksamheter med inriktning mot forskning, utveckling alternativt utprovning av nyut-
komna produkter samt processer. Detta undantag grundar sig i unionens miljömål. Forskning-

																																																								
75 Lundh, Olsen C. Panta rei, s. 121. 
76 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder 
för att förebygga och begränsa föroreningar). Artikel 3. 
77 11 Artikel IED-direktivet. 
78 13 Artikel IED-direktivet samt 14 Artikel IED-direktivet. 
79 45 Artikel IED-direktivet.	
80 46 Artikel IED-direktivet. 
81 1 kap.19 § Regeringsform. 
82 4.1 Artikel IED-direktivet. 
83 II–VI Bilaga IED-direktivet. 



	 11	

en utvecklar förbättringar i teknik och därmed även utvecklar BAT.84 Medlemsstaternas skyl-
digheter enligt direktivet är att vidta åtgärder för att bevaka och fastställa att anläggningar inte 
bedrivs utan tillstånd.85 Åtgärderna innebär främst att BAT tillämpas86, vilket gör att BAT har 
en betydande roll av tillståndsansökan och bör därför beaktas. Följaktligen bör verksamheter-
na i sin tillståndsansökan underrätta behörig myndighet om vilken teknik de ska använda men 
också resterande metoder som kommer förekomma för att rena och förebygga utsläpp från 
anläggningen.87 I behörig myndighets utredning bör nyttan beaktas och jämföras med kostna-
derna, eftersom det bör undvikas för höga kostnader för verksamheten eftersom de generellt 
är vinstdrivande.  
 
EU:s direktiv kan jämföras med begreppet målsättning och kan kräva mycket av en medlems-
stat. Det är därför viktigt att proportionalitetsprincipen har en väsentlig roll, det får alltså en-
ligt EU grundläggande fördrag inte påyrka mer än skäligt.88 Artikel 27 i direktivet sträcker sig 
tillbaka till Århuskonventionen  som handlar om allmänhetens tillgång till information och 
deltagande i beslutsprocessen, samt rätt till rättslig prövning i miljöfrågor. Detta är viktigt 
eftersom när medlemsstaterna ratificerar en förordning eller dylikt så är det medborgarna som 
då måste förhålla sig till dessa och tillämpa dem. Det är även viktigt att medborgarna har 
denna rätt eftersom miljön först och främst påverkar dem och deras hälsa. Därför är det viktigt 
enligt EU att Århuskonventionen finns och tillämpas, eftersom den knyter samman miljöfrå-
gor och mänskliga rättigheter, här spelar även offentlighetsprincipen roll.89  Protocol on pollu-
tant release and transfer register, även kallat Kievprotokollet är ett protokoll i anslutning till 
Århuskonventionen som behandlar ett register angående utsläpp samt spridning av förore-
ningar. Detta underlättar för allmänheten att skaffa sig kunskap om föroreningar från indu-
strier. Denna kunskap baserar sig på offentlighetsprincipen som innebär rätten till informat-
ion.90 Detta medför även allmänhetens intresse för miljöfrågor,91 vilket regleras utöver IED-
direktivet i direktiv 2003/35/EG gällande allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa 
planer och program avseende miljön samt direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till 
miljöinformation. IED-direktivet kräver även att medlemsstaterna ska fastställa sanktioner vid 
överträdande av bestämmelserna man både erhållit genom sitt tillstånd samt direktivets andra 
regleringar. Det är väsentligt att sanktionerna inte är överdrivna utan proportionella men pa-
rallellt effektiva genom att avskräcka.92 

 

 Det finns även befintliga verksamheter som existerat innan IED-direktivet som nu även måste 
anpassa sig till villkoren, enligt artikel 43 så bör anläggningarna få en särskild tidsperiod in-
nan dessa sanktioner sätts med tanke på förändringens omfattning.93  
 
3.3.2 Avvikelser samt begränsningar 
	
Verksamheten väljer teknik baserat på IED-direktivet, men eftersom verksamheter i allmänhet 
																																																								
84 2.1 Artikel IED-direktivet samt 2.2 Artikel IED-direktivet 
85 4.1 Artikel IED-direktivet 
86 11.1c Artikel IED-direktivet. 
87 12.1g Artikel IED-direktivet 
88 16 Artikel IED-direktivet. 
89  Rådets beslut 2003/0249 (CNS) ’’om om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om tillgång till 
information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och rättslig prövning i miljöfrågor hämtad’’, Århuskonventionen, 
2016- 12-09 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/EU%20texts/conventioninswedish.pdf. 
90 Naturvårdsverket, ’’ Århuskonventionen - om rätten till miljöinformation’’, hämtad 2016-12-09, 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-
miljoarbete/miljokonventioner/Arhuskonventionen--om-ratt-till-miljoinformation-/ 
91 27 Artikel IED-direktivet. 
92 42 Artikel IED-direktivet. 
93 43 Artikel IED-direktivet. 
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är vinstdrivande med en kvalitetsrik tillverkning bör de ha möjlighet att prova tekniken inom 
en begränsad tid. Teknik kan variera beroende på  verksamhet, de faktorer som har betydelse 
är framförallt mängden utsläpp samt verksamhetens omfattning. Detta är följaktligen en avvi-
kelse från grundläggande regler samt individuella utsläppsnivåer.94 Man får inte förbise att 
teknik ständigt uppdateras och förändras, detta har även IED-direktivet beaktat. Följaktligen 
påyrkas en omprövning av tillståndet för att granska å ena sidan miljöns skick vid den aktu-
ella tidpunkten å andra sidan teknikens uppdatering för att granska om tekniken bör alter-
nera.95 BAT ger en verksamhet 4 år att införliva beslutet. Det förekommer dock undantag till 
viss utsträckning eftersom det är en vinstdrivande verksamhet, kan man i vissa fall sätta 
längre tidsperioder i tillståndsvillkoren om det finns en motivering.96  
 
Direktivet ger även rätt för kommissionen att i vissa fall ensam fastställa utsläppsgränsvärden 
för hela unionen, Man ska även i detta fall beakta relevant BREF-referensdokument som i 
avsnitt 3.4 kommer tas upp närmare.97Detta undantag bör ha subsidiaritetsprincipen samt pro-
portionalitetsprincipen i beaktning.98  
 
3.4 Tillämpningen av BREF-referensdokument 
 
Ett av Unionen främsta syften är att ha en gemensam politik och lagstiftning i vissa området 
som exempelvis miljöpolitiken.99 Resultatet visar att det är väsentligt att man likaså för BAT 
har gemensam styrning, dels för att staterna ska få en form av vägledning och dels för att sätta 
en standard för vad staterna bör förväntas av anläggningarna i frågan. I kommissionens förar-
beten till IED-direktivet utpekas brister i IPPC-direktivet rörande tillämpningen av BAT hos 
berörda myndigheter och förevändningen till detta var bristen i bestämmelserna och framför-
de krav på ny reglering för att nå en hög skyddsnivå för miljön som helhet.100 Resultatet blev 
ett referensdokument senare kallat BREF. Syftet med dokumentet är utbredning av informat-
ion mellan medlemsstaterna samt att konstruera likgiltiga villkor.101 BREF innehåller inform-
ation gällande anläggningar samt dess tekniks prestanda rörande utsläpp. Även information 
gällande anläggningars interna prestanda ska täckas genom att BREF-dokumenten innehåller 
information gällande typ av teknik, råvaror men även vattenförbrukningen, energiförbrukning 
samt hantering av avfall.  Grundläggande är även att underrättelsen om dessa ovan nämnda 
faktorer både avser kort sikt samt lång sikt.102 Upplysningen gällande den aktuella tekniken 
som framställs ska även innehålla teknikens användningsområden, hur kontrollen sker, sidoef-
fekter samt den ekonomiska och tekniska hållbarheten.103  
 
Slutsatsen tyder på att informationsutbytet är grundläggande för att både tillämpa BAT men 
också IED-direktivet. Dock ska informationen få diskuteras eftersom unionen har delad befo-
genhet rörande miljöaspekten. Följaktligen bör Kommissionen sammankalla till ett s.k. forum 
med medlemsstaterna, de berörda industrierna samt icke statliga miljöskyddsorganisationer.104 

																																																								
94 prop. 2012/13:35 sid. 17. 
95 prop. 2012/13:35 sid. 21. 
96 prop. 2012/13:35 sid. 22. 
97 prop. 2012/13:35 sid. 30. 
98 prop. 2012/13:35 sid. 44.	
99 Gipperth, L & Zetterberg, C. Miljörättsliga perspektiv och tankevändor, vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek, s. 447. 
100 Europaparlamentets och rådets förslag till 2007/0286 (COD) direktivet ’’om om industriutsläpp (samordnade åtgärder för 
att förebygga och begränsa föroreningar)’’, hämtad 2016-11-14, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2007/SV/1-
2007-844-SV-F1-1.Pdf. sid.10. 
10113.1 Artikel IED-direktivet. 
102 13.2a Artikel IED-direktivet. 
103 13.2b Artikel IED-direktivet. 
104 13.3 Artikel IED-direktivet. 
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Centralt är även Århuskonventionen som ger rätt till deltagande i beslutsprocessen.105 BREF 
är följaktligen en uttolkning av BAT och redovisar därför vad som avses vara bästa tillgäng-
liga teknik för en viss anläggning samt en viss tid i form av s.k. BAT-slutsatser.106 Enligt 
kommissionens förarbete till direktivet bör slutsatserna ligga till grund för fastställande av 
tillståndet samt dess villkor.107 Dessutom ska en omprövning ske av tillstånd om nytt BREF 
antagits eller uppdaterats.108 Dokumentet kan hämtas på Europeiska IPPC-byråns hemsida 
inom varje industribransch.109 BREF bör även beaktas i domar. Ett av dessa mål där BREF-
dokumenten beaktades är Vecco m.fl. mot kommissionen där grunden till tvisten uppkom 
genom Veccos användning av ämnet kromtroxid som identifierats som ett ämne som klassifi-
cerats som cancerframkallande, vilket Vecco ansåg var felaktigt. I domskälen framfördes be-
tydelsen kring skydd för människors hälsa och miljö, men också hur man enligt BREF att 
bästa tillgängliga teknik gällande ytbehandling av metall samt plast inte var kromtroxid.110 

																																																								
105 Rådets beslut 2003/0249 (CNS) ’’om om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om tillgång till 
information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och rättslig prövning i miljöfrågor hämtad’’, Århuskonventionen, 
2016- 12-09 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/EU%20texts/conventioninswedish.pdf.  sid. 4. 
106 14.3 Artikel IED-direktivet samt 14.5 Artikel IED-direktivet. 
107  Europaparlamentets och rådets förslag till 2007/0286 (COD) direktivet ’’om om industriutsläpp (samordnade åtgärder för 
att förebygga och begränsa föroreningar)’’, hämtad 2016-11-14, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2007/SV/1-
2007-844-SV-F1-1.Pdf. sid.2. 
108 Europaparlamentets och rådets förslag till 2007/0286 (COD) direktivet ’’om om industriutsläpp (samordnade åtgärder för 
att förebygga och begränsa föroreningar)’’, hämtad 2016-11-14, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2007/SV/1-
2007-844-SV-F1-1.Pdf. sid.11.	
109 Se närmare, (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/). 
110 Mål T-360/13	
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 4. Den svenska implementeringen av IED-direktivet 
 
IED-direktivet är som tidigare nämnt ett direktiv, och därför nödvändigt att följas. Medlems-
staterna får dock själva anpassa direktivet till nationell rätt individuellt.111 Detta är betydelse-
fullt med tanke på proportionalitetsprincipen.112 Det är centralt att belysa att IED:s främsta 
intention är att genomförandet ska bygga på tillståndsprövningar för verksamheter som är 
berörda. Dock så får man enligt direktivet även genomföra detta med generella föreskrifter, 
vilket Sverige har valt att göra.113 I det kommande avsnittet ska det utredas hur IED-direktivet 
implementerats i svensk rätt.  
 
4.1 Det rättsliga genomförandet 
	
Det fundamentala i svensk rätt angående miljön är att man bör främja en hållbar utveckling 
för både nuvarande och framtida generationer. Dessutom ska både människan och miljön 
skyddas från föroreningar eller dylikt.114 Allmänna hänsynsregler i 2kap. 2-6§§ MB innefattar 
miljökrav på verksamhetsutövaren som på varierande sätt överlappar med varandra. Dessa är 
framförallt kunskapskravet, försiktighetsmått, valet av plats, hushållning med råvaror samt 
energi och stoppregeln.115 Detta är grundläggande eftersom verksamhetsutövaren har ett an-
svar(förorenaren betalar). 
 
4.1.1 Allmänna hänsynsregler i MB:s koppling till IED  
	
Allmänna hänsynsreglernas koppling till IED direktivet är främst genom bästa möjliga tek-
nik(BMT) vilket är en hårdare reglering än BAT som närmare kommer belysas i avsnitt 4.2. 
BMT regleras i 2 kap. 3 § MB och beskrivs på följande sätt:  
 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet 
användas bästa möjliga teknik. 
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Frågan som uppkommer är således när BMT bör tillämpas, vilket regleras i 2 kap. 1 § MB. 
Tillämpningen bör ske när prövning av tillstånd, godkännande eller dispans för den som be-
driver eller avser att bedriva verksamhet, även i situationer där verksamhetsutövarna vill vid-
tar en åtgärd. Ett exempel på hur man följer utvecklingen till förbättrad teknik är en raffine-
rings ägare som investerar till sin verksamhet för att uppfylla BAT kraven. Det vill säga inte 
enkom under ex. ansökningar eller förnyelse av tillstånd osv. 
 
Detta är det initiativtagande som bör göras för att bygga upp en hållbar utveckling, utan att 
påtvinga något miljöansvar som egentligen inte vill göras.116 BAT kräver därför att verksam-
																																																								
111 Lundh, Olsen C. Panta rei, s 36. 
112 Basse, E & Ebbesson, J & Michanek, G.  Fågelperspektiv på rättsordningen, vänbok till Staffan Westerlund. s. 319. 
113 6 Artikel IED-direktivet. samt 17 Artikel IED-direktivet. 
114 1 kap. 1§ Miljöbalken. 
115  Basse, E & Ebbesson, J & Michanek, G.  Fågelperspektiv på rättsordningen, vänbok till Staffan Westerlund. s. 73. 
116 prop. 1997/98:45 sid. 512. 
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hetsutövaren följer utvecklingen av nydana teknik samt nya arbetssätt genom att bl.a. läsa 
facktidningar, besök av mässor alternativt se över andra verksamheter inom samma bransch 
för att hålla sig uppdaterad. Problematiken kring när tillämpningen bör ske besvaras genom 
kunskapskravet i 2 kap. 2§ MB, vilket beaktar verksamhetsutövarens krav att anskaffa den 
kunskap som krävs för att skydda människors hälsa samt skador eller olägenheter mot miljön. 
Det är svårt att enbart genom lagtexten förstå vad kunskapskravet kräver förutom det som 
ovan är nämnt, detta vidareutvecklas i förarbetena. Verksamhetsutövaren ska oavbrutet hålla 
sig underrättad om sin verksamhet och dess miljöpåverkan för att veta om riskerna och för att 
kunna åtgärda dessa.117 
 
Hänsynsregeln i 2 kap. 3 § MB som beaktar BMT är den främsta kopplingen till IED, trots 
detta är även andra hänsynsregler i MB betydande. Dessa beaktas nedan. Till en början har 
försiktighetsprincipen en betydande roll. Den bakomliggande anledningen till införlivande av 
försiktighetsprincipen återfinns i förarbetena till miljöbalken. Försiktighetsprincipen återfinns 
sedan cirka 20 år sedan i ett flertal konventioner samt andra internationella instrument inom 
området. Den framträdande rollen principen har fått de senaste åren skapade ett syfte att även 
i svensk lagstiftning tillämpa den. Framförallt har den uppmärksammats både i FN konferen-
sen om miljö och utveckling 1992 (UNCED) då Rio-deklarationen skrevs under, tillämpning-
en skulle ske så långt som möjligt med hänsyn till staternas möjligheter. Även i 1992 års kon-
ventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö - Helringsforskonventionen.118 Vid 
utväljande av BAT bör verksamhetsutövaren utforma bedömningen att företa aktsamhet redan 
vid risken för skada. Avsikten med principen är att förebygga möjliga skador och olägenhet-
er.119  
 
Den grundläggande tillämpningen av försiktighetsprincipen sker från fall till fall, eftersom det 
inte finns några preciserade regleringar kring vissa typer av verksamheter. Anledningen till 
detta är just att inte bara beakta de förutsägbara skadorna samt olägenheterna utan även den 
förebyggande delen120, vilket menas att när verksamhetsutövaren selektera mellan olika pro-
duktionsmetoder har de en förpliktelse att även beakta genomförandet kring återanvändning 
samt återvinning.121 När dessa krav uppfyllts så beaktar verksamhetsutövaren skyddsåtgärder, 
begränsningar samt försiktighetsmått som krävs för att understödja en hållbar utveckling. 
Skyddskraven är ofrånkomliga krav som princip kräver att uppfyllas fullständigt om det är 
meningsfullt att tillgodose dem.122  
 
Försiktighetsprincipen är en skärpning av gällande rätt, och därför enligt remissvar till propo-
sitionen bör tillämpas med aktsamhet för inte skapa oskäliga krav på mindre verksamheter 
samt privatpersoner.123Detta för att säkerställa att verksamhetsutövaren inte får allt för hårda 
krav, eftersom dem generellt sätt vill vara vinstdrivande.124 För att förtydliga verksamhetsutö-
varens ansvar att kontinuerligt få kunskap om förbättrad teknik ska ett mål i Miljööverdom-
stolen beskrivas från 2005.  
 
Bakgrunden till målet är en tvist mellan verksamheten vid Skogshalls bruk i Hammarö kom-
mun och Naturvårdsverket, som krävde en riskanalys på de kemiska produkter som skulle 

																																																								
117 prop. 1997/98:45 sid. 212	
118 prop. 1997/98:45 sid. 209. 
119 prop. 1997/98:45 sid. 109. 
120 prop. 1997/98:45 sid. 214 
121  Basse, E & Ebbesson, J & Michanek, G.  Fågelperspektiv på rättsordningen, vänbok till Staffan Westerlund. s. 76-77. 
122 prop. 1997/98:45 sid. 214. 
123 prop. 1997/98:45 sid. 108. 
124 2 kap. 7§ Miljöbalken.	
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användas. Miljööverdomstolen ansåg i sin dom att det var skäligt av såväl försiktighetsprinci-
pen samt kunskapskravet att analysera samt dokumentera kunskapen kring kemikalierna ef-
tersom det både kan vara en risk för hälsa för människor samt för miljön. 2 kap. 2,3 och 6§ 
MB föreskriver om just kännedomen samt riskerna på människor samt miljön. Miljööverdom-
stolen ansåg även att verksamhetsutövaren har ett ansvar för leverantörer samt tillverkare, att 
ha nödvändig kunskap kring deras verksamheter är inkluderat i ansvaret. Försiktighetsprinci-
pen som tillämpades i detta fall kunde kräva att verksamhetsutövaren inte använder sig av de 
typer av kemikalier. Dock orimligt att kräva att verksamhetsutövaren ska dokumentera samt-
liga kemikalier, och därför dömde domstolen att det inte krävs dokumentation på de kemika-
lier där risken för utsläpp eller störning är liten.125  
 
En annan hänsynsregel som bör beaktas, framförallt vid en prövning av en verksamhetsutö-
vare är rimlighetsprincipen, som definieras i 2 kap. 7§ MB på följande rätt:  
	 
Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att 
uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och 
andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en 
totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen 
hänsyn tas även till detta förhållande.126 
 
Det är i detta steg en avvägning gällande ändamålsenligheten av skyddsåtgärder med kostna-
der görs. Grundläggande är även att bevisbördan befinner sig hos verksamhetsutövaren, vilket 
menas att verksamhetsutövaren bör framställa bevis att kostnaden är alltför betydande jämfö-
relsevis med ändamålsenligheten. Denna skälighetsreglering bör dock ta hänsyn till vad som 
karaktäriserar en viss bransch, detta för att se vilka miljöinvesteringar verksamheter kan han-
tera.127  
 
Rimlighetsprincipen kan dock åsidosättas genom 2 kap. 7§ 2-3 st., vilket avser att miljökvali-
tetsnormer på inga villkor får åsidosättas och därför kan tillståndsmyndigheten kräva hårdare 
regleringar än vad BMT kräver.128 Dessutom kan det tilläggas att verksamheter som trots sin 
anpassning till BAT medför väsentlig risk för försämring av miljön kan ändå stoppas genom 
en stoppregel. Denna s.k. säkerhetsventil är en absolut gräns för lägsta godtagbara nivån för 
miljöskyddet för att förhindra verksamheter som kan orsaka stora skador.129  
 
Vid bedömning av tillämpningen av allmänna hänsynsregler görs beaktas verksamhetens ris-
ker, läge, omgivning och behov av skydd. I miljöbalkens förarbeten så dras en gräns för att 
principen inte ska tillämpas av alla människors verksamheter utan det bör avse yrkesmässig 
verksamhet.130 Dock föreskriver miljöbalken att krav bör ställas oberoende av om det rör sig 
om en verksamhet vid en anläggning eller en verksamhet som saknar fastighet som exempel-
vis fartygsfrakt.131 I IED-direktivets förarbeten uttolkas även att verksamheter är så pass vari-
erande konstruerade och påyrkar olika typer av tekniker för att i alla situationer vara all-
männa. En vital del i lagstiftningen är definitionen av begreppen, för att veta om tillämp-
ningsområdet. Därför bör en genomgång av definitioner beskrivas. I frågan om verksamhets-
begreppet saknas en definition i lagstiftningen, dock förtydligas detta med två tolkningar. En 
																																																								
125 M 9408-03 
126 2 kap. 7§. 1 st. Miljöbalken. 
127 prop. 1997/98:45 sid. 232. 
128  prop. 1997/98:45 sid. 217. 
129 prop. 1997/98:45 sid. 237. 
130 Nilsson, A. Introduktion till EU:s miljörätt. s. 29. 
131 prop. 1997/98:45 sid. 216. 
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definition hittas i miljöbalksutredningen samt en i doktrin. Miljöutredningen betraktar be-
greppet som en mänsklig handling som klassificeras under balkens tillämpningsområden. Det 
är inte möjligt beskriva vad en sådan handling kan vara, utredningen visar på att detta kan 
begränsa miljöbalkens användningsområden men att detta bör vara ledande i diskussionen. 
Sammantaget omfattar verksamhetsbegreppet således av all typ av mänskligt handlande som 
strider mot portalparagrafen 1 kap. 1 § MB gällande målsättningar samt hållbar utveckling, 132 
detta instämmer förarbetena till industriutsläpp också.133 Doktrins definition baseras på en 
tolkning av miljöbalkens förarbeten där rekvisiten ’’varaktighet’’ samt ’’pågår kontinuerligt’’ 
är grundläggande.134 Som tidigare nämnt behöver inte en yrkesmässig verksamhet befinna sig 
på fast mark i anslutning till en fastighet, även verksamheter utan fastigheter som exempelvis 
fartygsfrakt inkluderas.135  
 
Beträffande teknikbegreppet har även denna en vidare omfång. Under bedömningsprocessen 
bör teknik inte enbart i Sverige utredas utan all teknik tillgänglig ute på marknaden.136  
 
4.2 Skillnad på BAT och BMT 
	
I både IPPC-direktivet samt det aktuella IED-direktivet benämnas principen ’’ bästa tillgäng-
liga teknik’’, i nationell svensk lagstiftning har man istället valt begreppet ’’bästa möjliga 
teknik’’. Frågan som uppstår är vad skillnaden är mellan dessa begrepp samt vad syftet är 
bakom skillnaden? Svaret på frågan finner vi i miljöbalksutredningen som menar att bestäm-
melsen om BMT är en liktydig med IPPC-direktivets BAT. Som tidigare nämnt är både IPPC- 
och IED-direktivet minimiregler, men som uppmanar medlemsstaterna att på eget initiativta-
gande ha hårdare regleringar. Detta har svensk lagstiftning valt att göra, och har därmed inte 
samma ordalydelse.137 I svensk rätt ska kravet på BAT enligt IPPC-direktivet uppfyllas efter 
att kraven på BMT genomgått avvägning i skälighetsregeln.138 Med införandet av IED åter-
upptogs frågan, efter ett flertal remissinstanser har återigen opponerat sig och därmed menat 
att Sverige bör tillämpa EU:s begrepp istället för ’’bästa möjliga teknik’’. Vissa menar att det 
inte finns några konkreta skäl till den svenska ordalydelsen och därmed återgå till den inter-
nationella. Andra menade att den internationella benämningen anger det grundläggande kra-
vet från unionen och avser vad svenska rätten ska täcka in. Som svar menade regeringen att 
kravet på BMT kan med hjälp av skälighetsregeln i 2 kap. 7 § MB minska. Ytterligare ett 
motiv till att inte ändra begrepp i miljöbalken är en rädsla mot att försvaga kraven som ställs 
på verksamheterna, med samma hänvisning som tidigare när IPPC-direktivet implementera-
des med liknande invändningar.139  
 
4.3 Svenskt införande av IED-direktivet
 
IED-direktivet har även medfört nya regleringar i svensk rätt. Regeringens proposition till 
industriutsläpp framgår det att trots Sveriges strängare skyddsåtgärder krävs en förändring i 
MB.140 Åsikten kring denna förändring kommer att ändras genom BREF-dokumenten. Tidi-
gare har regeringen yrkat att dessa dokument är omfattande och komplicerade dokument på 
																																																								
132 SOU 1996:103, del 1 s. 230 
133 prop. 2012/13:35 sid. 41 
134 Michanek, G & Zetterberg C. Svenska miljörätten, s 109. 
135 prop. 1997/98:45 sid. 216.	
136 prop. 1997/98:45 sid. 216. 
137 SOU 1996:103, del 1, s. 251. 
138 prop. 2012/13:35 sid. 33.	
139 prop. 2012/13:35 sid. 32. 
140 prop. 2012/13:35 sid. 1. 
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engelska. Efter framtagandet av IED-direktivet yrkas det att dessa BREF-dokument bör för-
enklas och därefter användas som underlag till tillståndsansökan. Remissvaren för denna pro-
position yrkade på att resultatet av att införa BREF-dokument som underlag blir för svagt, och 
kan då skapa en normerande verkan.141 Detta skapar att prövningsmyndigheter hellre tar in 
generella föreskrifter av BREF-dokumenten, och undviker individuella omprövningar av till-
stånd.142 Lagstiftningen kräver därför ett tydliggörande av myndigheters systematiska arbete 
samt kontroll, och dessutom reglera användningen av BREF-dokumenten. Hänsynsreglerna i 
MB har inte förändrats av IED-direktivet. Istället har införlivandet av två nya förordningar 
skett.  
 
4.3.1 Tillkomna författningar 
	
Införlivande av IED i svensk rätt skedde huvudsakligen genom Industriutsläppsförordningen 
2013:250 (IUF), vilken innebär en möjlighet för behörig myndighet att föreskriva verksam-
hetsutövarens skyldigheter att upprätthålla en statusrapport som redovisar föroreningar i mil-
jön inom det område anläggningen bedrivs. Regeringen ville även skapa skyldigheter gente-
mot aktuella miljön vid verksamhetens nedläggning, samt verksamhetsutövarens skyldighet 
att anpassa sig till BREF gällande BAT.143 Artikel 22 i IED kräver att verksamhetsutövaren 
vid upphörande av anläggning ska rapportera föroreningsstatus i mark och grundvatten. I rap-
porten ska även de farliga ämnen som används i verksamheten framkomma.144 Regeringen 
ansåg med detta att verksamhetsutövaren återställer området där verksamheten bedrivits till 
det skick området hade enligt statusrapporten s.k. periodisk kontroll.145 Detta kan även finnas 
i principen om att förorenaren betalar i MB.146 Gällande BAT var lagstiftarens avsikt att 
BAT-slutsatser bör genomföras i svensk rätt med föreskrifter som regeringen meddelar med 
stöd av 9 kap. 5§ MB.147 BAT utvecklingen bör gå framåt som innebär att regelbundet se över 
behovet för att uppdatera.148 Dock är det betydande att inte skapa allt för många BAT-
slutsatser eftersom det då kan försvåra arbetet för verksamheterna. Av den anledningen är det 
viktigt att skapa generella slutsatser med individuella tillståndsprövningar.149 
 
IED-direktivet medförde även omfattande regleringar kring prövningsmyndigheten vilket 
resulterade Miljötillsynsförordningen (2011:13) i svensk rätt. Denna författning bygger på 
tillsynsmyndigheters uppgift enligt 26 kap. 3§ MB,150 som innebär tillsynsbesök på de be-
rörda verksamheterna regelbundet.151 Med regelbundet anses ett minimum på en gång per år 
för de verksamheter som är betydelsefulla risker för miljön, samt ett minimum på var tredje år 
för återstående verksamheter.152Detta tillsynsbesök ska dokumenteras och redovisas för verk-
samheterna,153 vilket även framgår av IED-direktivets 23 artikel. Dokumentationen skapar en 
betydande byggsten för offentlighetsprincipen i svensk rätt eftersom det skapar ett instrument 
för genomdrivande av miljökraven som är offentliga, .154 Det medför även kunskap till verk-

																																																								
141 prop. 2012/13:35 sid. 25. 
142 prop. 2012/13:35 sid. 30. 
143 prop. 2012/13:35 sid. 1.	
144 prop. 2012/13:35 sid. 36. 
145 1 kap. 21§ Industriutsläppsförordningen. 
146 2 kap. 8§ Miljöbalken. 
147 prop. 2012/13:35 sid. 26. samt 1 kap. 3§ Industriutsläppsförordningen. 
148 SOU 2011:86 s.24. 
149 prop. 2012/13:35 sid. 29. 
150 1kap. 1 § Miljötillsynsförordningen. 
151 1kap. 10a§ Miljötillsynsförordningen. 
152 1kap. 6 § Miljötillsynsförordningen. 
153 1kap 7§ Miljötillsynsförordningen. 
154 SOU 2011:86 s.29. 
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samheterna genom att vägleda för att förebygga.155 I praxis framgår det att tillsynsmyndighet-
ernas vägledande uppgift är omfattande och är till för att förebygga samt vägleda industri-
verksamheter.156  
 
4.4 Det praktiska genomförandet av IED-direktivet 
 
IED-direktivet är ett nytt direktiv vilket skapar en begränsad tillgång till rättspraxis, följaktli-
gen ska två fall innan direktivets framkomst granskas som tillämpat IPPC-direktivet för att 
diskutera relevanta skillnader från nuvarande tillämpning.	

4.4.1 Bedömningsskillnader mellan direktiven i svensk rätt 
 
I nedanstående mål från tiden före IED-direktivet har domstolen i MÖD 2003:130 tagit hän-
syn till branschstandarden men inte bolagets ekonomiska möjligheter.157 Avgörandet behand-
lade uppgifter rörande skärpta villkor för utsläpp till vatten. Verksamheten Iggesund Paper-
board AB som var en massa- och pappersfabrik ansökte om tillstånd, Naturvårdverket som 
var andra parten yrkande vissa exempel på andra anläggningar inom pappersbruk i Sverige 
som var baserade på mer omfattande åtgärder än Iggesund Paperboard AB. Naturvårdverket 
utvecklade sin talan och menade att om bolaget istället investerar i deras val av anläggning 
skulle utsläppen reduceras från 20 kg COD (kemisk syreförbrukning) per ton blekt massa till 
18 kg COD per ton blekt massa. Bolaget yrkade därefter att COD inte är en pålitlig styrmedel 
och fann därmed inga garantier. Dessa argument utgick även från kostnadsperspektivet ef-
tersom bolaget kunde se övriga konsekvenser i anläggningen. Domstolen bedömde i enlighet 
med Naturvårdsverkets yrkande efter argumentationen att ställningstagandet inte enkom 
grundar sig i utsläpp av COD utan hänsyn togs till alla eventuella ämnen som kunde medföra 
konsekvenser för miljön som helhet. I argumentationen innehöll även BAT samt branschens 
BREF-dokument till IPPC-direktivet där slutsatserna var att både interna och externa åtgärder 
ha en utsläppsgräns på 8-23 COD per ton blekt massa.158 
      
I MÖD 2009:41 som är ett rättsfall från 2009 gällande ansökan om tillstånd för ökad produkt-
ion av blekt sulfatmassa görs av bolaget Södra Cell AB. Naturvårdsverket som även här är 
motpart yrkade att utan resultat är teknikvalet betydelselöst. Bolaget menade att man levt upp 
till kraven om BAT enligt BREF-dokumentet angående utsläpp till vatten, detta styrktes med 
redovisning av deras årliga utsläppsvärden jämfört med BAT. Naturvårdsverket argumente-
rade för att BREF-dokumenten  visade utsläppsvärden från 90-talet och därför bedömas otids-
enligt och därmed orimliga krav. Länsstyrelsen som i detta mål även är motpart till Södra Cell 
AB instämmer med bolaget om att BAT är uppfyllt gällande utsläpp till vatten men däremot 
är inte förvaringen av kemikalier det. Därför bör villkor åläggas för att bolaget ska uppfylla 
kraven. Bolaget motsätter sig till länsstyrelsen och menar att dessa villkor gällande förvaring 
av kemikalier är obefogade eftersom hanteringen var branschstandard. I detta rättsfall har 
domstolen varken beaktat bolagets ekonomiska möjligheter eller branschstandard trots bola-
gets motsättning till länsstyrelsen och menade att dessa villkor gällande förvaring av kemika-
lier är obefogade eftersom hanteringen var branschstandard.159 Dock har BREF-dokumenten 
beaktats i enlighet med naturvårdsverket argumentation att dem är otidsenliga eftersom dem 
är från 90-talet. Enligt IED är kunskapskravet högt uppsatt vilket medför att all kunskap gäl-
																																																								
155 SOU 2011:86 s.114. 
156 M 2304-13.v	
157 MÖD 2003:130 
158 MÖD 2003:130 
159 MÖD 2009:41 
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lande bästa teknik bör beaktas, detta har även Sverige infört i MB.160 Syftet med BAT-
slutsatserna är att regelbundet överse villkoren för att inte BREF-dokumentet ska bli otidsen-
ligt.161 
 
Nedan följer en kortfattad diskussion över rättsfallen utifrån IED-direktivet. I IED är jämfö-
relsen mellan nytta och kostnad grundläggande. Detta hade möjligtvis inte haft så omfattande 
förändring i domen men en väsentlig skillnad hade man kunnat se. En annan väsentlig skill-
nad mellan domstolens bedömning och IED-direktivet är att i MÖD 2003:130 skjuter domsto-
len upp fastställande av villkoren trots tillämpningen av BREF-dokumentation, domstolen 
avvaktar med gränsen för utsläppsnivån tills anläggningen befinner sig i produktion.162 Hade 
samma fall aktualiserats idag hade domstolen direkt fastställt villkor för verksamheten utifrån 
BREF-dokumenten. Detta även för att IED-direktivet kräver precisering och tydlighet. Att 
talan överhuvudtaget väcktes i domstol är också en skillnad som framställs av direktiven. Ti-
digare förelåg det i MB angående verksamheters tillstånd, vilket var baserat på IPPC-
direktivet. Hade samma ärende aktualiserats under dagens IED-direktiv är dessa omprövning-
ar inte väsentliga, utan bör vara baserade på generella föreskrifter i IUF.163  
 
Skillnaden på bedömningen är inte så storartad men kan trots detta vara avgörande, BREF-
dokumenten och BAT-slutsatserna är centrala och kan möjligtvis påverka domstolens bedöm-
ningar. Dessa ska även beaktas som stöd samt vägledning för verksamheter för att inte få frå-
gan prövad i domstol eftersom det är en process som är tidskrävande samt kostsam.  

																																																								
160  2 kap. 3§ Miljöbalken. 
161 13 Artikel IED-direktivet.	
162 MÖD 2003:130 
163 prop. 2012/13:35 sid. 18.	
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5. Verksamhetsutövarens ansvar 
	
Genom att miljöarbetet har utvecklats på både EU-nivå samt nationell nivå har verksamhets-
utövarens ansvar ökat. I detta avsnitt kommer detta ansvar att undersökas.  
 
5.1 Särskilt om ansvaret för verksamhetsutövaren av IED 

Den grundläggande målsättningen för direktivet är att  verksamhetsutövaren ska förebygga, 
minska samt om möjligt eliminera föroreningar från sin industriella verksamhet. Denna mål-
sättning bygger på principen om att förorenaren betalar.164 Unionens andra allmänna principer 
ska också vara uppfyllda, vilket innebär att verksamhetsutövaren genom åtgärder ska säker-
ställa miljön som helhet.165 Dessa åtgärder sker på ett samordnat sätt, för att undvika överfö-
ringar av utsläpp mellan olika miljöer.166 För att kunna uppfylla dessa krav bör verksamhets-
utövaren ha ett tillstånd  för att bedriva samt kunna tillämpa den aktuella tekniken i verksam-
heten.167 I ansökan om tillstånd bör nödvändiga upplysningar rapporteras till myndighet, detta 
för att myndigheten ska ha underlag för att kunna fastställa beslut samt tillståndsvillkor.168 
Informationen som bör rapporteras varierar från verksamhet till verksamhet, men grundläg-
gande bör det bestå av upplysningar beträffande energianvändningen, anläggningens utsläpp-
skällor samt den teknik som kommer att bedrivas. Dessutom bör upplysningar angående fram-
tiden beskrivas i rapporten, således de åtgärder som kommer införas med anledning att före-
bygga, förbättra samt återanvända.169  
 
När tillstånd överlämnats med tillståndsvillkoren krävs det kontinuerliga åtgärder för att und-
vika föroreningar genom att använda BAT, effektiviserande av energianvändningen samt att 
förebyggande av olyckor och tillbud.170 Skulle olyckan trots dessa åtgärder vara framme så 
ligger det preliminära ansvaret på verksamhetsutövaren. Detta betyder att verksamhetsutöva-
ren omedelbart ska upplysa behörig myndighet om olyckan. Dessutom begränsa miljökonse-
kvenserna i det aktuella fallet samt att begränsa dessa typer av olyckor eller tillbud i framti-
den.171  
 
Även förändringar i befintliga verksamheter kräver tillstånd. Verksamheten bör upplysa myn-
digheten om den planerade förändringens art, funktion samt konsekvenser detta kan medföra 
till miljön.172 Efter förändringen i anläggningen bör även meddelande till behörig myndighet 
ske för att säkerställa kvalitén genom en jämförelse med den tidigare rapporten.173 Skulle an-
läggningen i ett senare skede välja att lägga ner verksamheten bör principen om att förorena-
ren betalar genom en statusrapport angående anläggningen göras. Den information som om-
fattas av statusrapporten är framförallt information rörande nuvarande användning, skulle det 
även finnas tillgänglig information gällande anläggningen innan verksamheten.174 _Efter upp-
hörande av verksamheten bör även en statusrapport göras gällande miljön för att bedöma ska-

																																																								
164  2 Artikel IED-direktivet. 
165 12 Artikel IED-direktivet. 
166  3 Artikel IED-direktivet. 
167  5 Artikel IED-direktivet. 
168  11 Artikel IED-direktivet. 
169  12 Artikel IED-direktivet. 
170  10 Artikel IED-direktivet. 
171  7 Artikel IED-direktivet. 
172  20.2 Artikel IED-direktivet. 
173  24 Artikel IED-direktivet. 
174 22.2 Artikel IED-direktivet.	
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dan på miljön av verksamheten.175

 
5.2 Ansvar enligt svensk lagstiftning

En ökning av verksamhetsutövarens krav har skett genom IED.176 Därför ansåg lagstiftaren att 
genomförandet av IED främst har påverkat verksamhetsutövaren samt tillsynsmyndigheten.177 
MB grundläggande målsättningar omfattar skyddet för människors hälsa parallellt med skyd-
det för miljön.178 Dessa bör beaktas i varje beslut som verksamhetsutövaren gör.179Enligt 
svensk lagstiftning kan man straffas för att ha handlat på ett felaktigt sätt men även genom att 
inte beakta de skyldigheter verksamheten har och inte handlat utifrån det.180 Gällande till-
ståndsansökan ser den relativt lik ut IED-direktivet med ett förtydligande om att prövnings-
myndigheten bör ge villkor som är tydliga, konkreta samt exakta för att kunna kopplas till 
miljömålen.181 Dessutom bör man vid planering av verksamheten använda en lämplig plats 
för att skadan ska vara så liten som möjligt.182 
 
Verksamhetsutövaren bör kontinuerligt anskaffa kunskap gällande miljöskydd och dylikt för 
att kunna skapa åtgärder till en förbättrad verksamhet.183 Denna kunskap ska bedriva verk-
samhetsutövaren att utföra skyddsåtgärder, iaktta begränsningar samt vidta försiktighetsmått 
självständigt. Försiktighetsmåtten bör beaktas direkt det finns risk för skada eller olägenheter 
för människors hälsa eller miljön.184 Kunskapen som är en av verksamhetsutövarens skyldig-
heter bör även resultera i att vidta åtgärder för att hushålla med råvaror samt energi för att 
minska mängden avfall, skadliga ämnen i material samt att minska de negativa effekterna av 
avfall. Målsättningen är att kunna återvinna så långt som möjligt.185 Att anställa kompetens, 
pålitliga medarbetare är i största intresse för verksamhetsutövaren, dessa bör dock också stän-
digt utbildas gällande miljön för att förhindra skador som kan uppkomma.186 Detta för att för-
hindra att skador överhuvudtaget uppkommer, därför är det straffbelagt att inte vidta dessa 
åtgärder.187 Om trots detta olyckor och tillbud uppkommer bör avhjälpande ske skyndsamt, 
detta ansvar ligger hos verksamhetsutövaren att begränsa utsläppen i så stor utsträckning som 
möjligt. Avhjälpande bedöms utifrån anläggningens utformning men även tidigare åtgärder 
för att förhindra dessa olyckor genom utredning samt utbildning.188 Detta gör att verksam-
hetsutövaren bör förändra anläggningen för att förebygga att inga olyckor sker, vilket lagstif-
taren anser ger mest framgång. Dem förebyggande åtgärder bör bedömas genom hypotetiska 
situationer och sannolika miljöeffekter.189  
 
För att förtydliga detta förebyggande krav ska ett exempel tas upp. När kemikalier ska använ-
das i produktionen bör skador gällande ämnena utredas. Denna utredning omfattar även vilka 

																																																								
175  22.3 Artikel IED-direktivet. 
176  SOU 1996:103 sid.155. 
177  SOU 2011:86 sid.66. 
178  1 kap. 1§ Miljöbalken. 
179  2 kap. 8§ Miljöbalken. 
180  Karlmark, S. Miljörätt ur straffrättsligt perspektiv. sid. 16. 
181  Karlmark, S. Miljörätt ur straffrättsligt perspektiv. sid. 92. 
182  2 kap. 6§ Miljöbalken. 
183  2 kap. 2§ Miljöbalken. 
184  2 kap. 3§ Miljöbalken. 
185  2 kap. 5§ Miljöbalken. 
186  Karlmark, S. Miljörätt ur straffrättsligt perspektiv. sid. 32. 
187  Karlmark, S. Miljörätt ur straffrättsligt perspektiv. sid. 63. Samt 29 kap. 1§ Miljöbalken. 
188  SOU 2011:86 sid.19.	
189  29 kap. 19§ Miljöbalken. 
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ämnen som kan släppas ut till miljön samt dess risker.190  

 

De främsta kraven på verksamhetsutövaren blir att skaffa kunskap, både genom nationella 
samt internationella lagstiftningar men även internt inom egna verksamheten. Detta framför-
allt genom BAT. I avsnittet 3.4 framkom det betydelsen av BREF-dokumenten och att verk-
samhetsutövaren ständigt måste förhålla sig till dessa angående tekniken, vilket medför att 
verksamhetsutövaren bör uppfylla både egna tillståndskrav men även BREF som är ett krav 
från EU. Enligt praxis bör även de åtgärder som ännu inte offentliggjorts uppfyllas.191 För att 
förtydliga verksamhetsutövarens krav ska en bransch redogöras, vilket är raffinering av olja.
 
5.3 Exempel: BAT-slutsatser för branschen raffinering av olja  
 
I IED-direktivet finns det i bilaga 1 information som konstaterar vilka industriella verksam-
heter som ska tillämpa direktivet. Här nedan kommer jag att fokusera och redovisa raffine-
ringsanläggningar med olja för att ge konkreta exempel på hur IED-direktivet fungerar i prak-
tiken. Syftet bakom valet av denna bransch var omfattningen inom EU samt att BREF-
dokumenten nyligen blivit uppdaterade.192 Som tidigare nämnt så bör BREF- dokumentet 
ligga till grund för tillståndsprövningen, följaktligen kommer även dessa redogöras för här 
nedan.  
 
5.3.1 Raffinering av olja 
 
Raffineringen på en verksamhet syftar till att omvandla naturligt råmaterial såsom råolja till 
användbara samt säljbara produkter. Denna råolja är förekommande naturligt i kolväten som 
både finns bland medlemsstaterna samt andra stater runt om i världen. Följaktligen används 
raffineringen till att transformera detta till olika produkter, såsom bränsle till bilar, lastbilar, 
flygplan samt energi(el) både för industriverksamhet samt hushållsbruk.193 Storleken på dessa 
anläggningar beror på marknadens efterfrågan, typen av produkten, tillgången till råvarorna, 
och dem krav som myndigheter satt på dem. Av den anledningen så varierar raffineringen 
från område till område, och därmed inte identiska med varandra. De presenterades år 2006 
som den allra viktigaste energikällan i Europa, cirka 94 % av de bränsle som nyttjas för trans-
port härstammar från oljeprodukter. Detta gör att ett samarbete bör vara ett krav på unions-
nivå för att upprätthålla en framgångsrik och internationell konkurrensläge för industrin som 
helhet samt tillhandahålla konkurrenskraftiga priser till konsumenter. Därefter också framför-
allt för miljöpåverkan. 2012 fanns det 655 raffineringar i världen med olja som råvara, med en 
total kapacitet på ungefär 4400 miljoner ton per år.194 
 
Syftet med regleringen är att industrin hanterar stora mängder råvaror i stora produktioner, i 
denna produktion används betydande mängder av vatten samt energi. I denna process genere-
ras utsläpp till atmosfären, vatten samt mark och att bekämpa föroreningar på denna skala 
kräver regleringar. Dessutom är det grundläggande att nämna att dessa uträkningar grundas på 
ett normalt tempo på produktionen, när en oberäknelig händelser inträffar ( vilket inte är 
ovanligt på industriverksamheter) ökar konsekvenserna.195 
 

																																																								
190  Karlmark, S. Miljörätt ur straffrättsligt perspektiv. sid. 64. 
191  MÖD M4407-13 
192 Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 21. 
193  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 1.	
194  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 2. 
195  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 28. 
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5.3.2 Utsläpp som behöver reduceras 
 
Oljeraffinering ansvarar för en omfattande del av luftutsläpp. Teknik såsom kraftverk, värme-
pannor, värmare och katalytisk krakning är de källor som släpper ut bl.a. kolmonoxid, koldi-
oxid, kväveoxider (NOX) till atmosfären. Raffinaderiprocesser kräver mycket energi; vanligt-
vis mer än 60% av raffinaderiutsläpp är kopplade till produktionen av energi för de olika pro-
cesserna.196 Oljeraffinaderier konsumerar även stora mängder vatten.197 

 
Mängden avfall som genereras av raffinaderier är liten om man jämför med den mängd av 
råvaror och produkter som de bearbetar, man avfallen är bl.a. slam både från tankbottnar men 
också släpp från reningsanläggningar som är icke-oljig.198 Svårigheten med avfallsproduktion 
inom raffinaderiet är att det baserar sig på sammansättningen av anläggningen, vilket innebär 
att olika verksamheter kan krävas ha olika skyddsåtgärder.199 

 
Andra typer av miljömässiga frågor gällande dessa typer av verksamheter är läckage till mark. 
Nuvarande praxis för raffinaderi verksamheter innebär att förhindra spill samt läckage till 
mark, eftersom att dem flesta anläggningar befinner sig på förorenade områden.200_Dessutom 
gäller regleringar hårdare då dem är belägna i närheten av bostadsområden, faktorer såsom 
buller, ljus, rökutveckling samt lukt som direkt eller indirekt påverkar invånare och dess 
hälsa.201_Arbetstagare bör också skyddas mot exponering för giftiga ämnen och förse dem 
med alla nödvändiga faciliteter som bidrar till deras välbefinnande och deras känsla av trygg-
het och säkerhet. Typiska föroreningar inom dessa verksamheter är svavelväte, BTEX, am-
moniak, fenol, NOX, SOX.202  
 
5.3.3 Utrustning på anläggningen 
	
Raffinaderier är komplexa anläggningar.203 Oljan som används i produktionen skapar en lång 
och kostsam process för alla inblandande.204 Här nedan kommer vissa betydande processer 
kortfattat och dess påverkan på miljön beskrivas för att sedan beskriva vägledningen av 
BREF-dokumenten.  
 
Teknik: Inom dessa typer av produktioner används flertal omvandlingsprocesser, den mest 
använda är den s.k. katalytisk sprickbildnings processen, vilket används i syfte att omvandla 
tyngre kolväten till flytande kolväten som är värdefullare. Avkastningen blir god kvalitet av 
bensin. Denna typ av teknik avger utsläpp främst till luft, beroende på vilken typ av produkt 
som behandlas i den.205 Koldioxid, kolmonoxid är det dominerande utsläppet som förekom-
mer i omvandlingsprocessen.206 Kokprocessen som främst används för att omvandla oljor till 
drivmedel såsom bensin alternativt diesel och kräver omfattande mängder vatten samt energi 
och därför släpper ut svavelväte i luften.207  

																																																								
196  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 29. 
197  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 31. 
198  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid.33. 
199  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 34. 
200  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 34. 
201  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 34. 
202  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 35.	
203  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid.38. 
204  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 92. 
205  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 52. 
206  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 169-170. 
207  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 173. 
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Annan typ av teknik som används är kylsystem,208 samt ett energisystem som båda används 
genom hela processen,209som leder till utsläpp till luft genom kolmonoxid samt andra tunga 
partiklar.210 Oavsett behandling i anläggningen krävs ett förvaringssystem samt avfallssorte-
ring framförallt för att maximera vinsten genom att återanvända men även för ett hållbart ef-
tersom man använder råvaror.211

 
Material och kemikalier: Förutom teknik omfattar kemikalier och andra produkter BAT och 
kommer kortfattat även nämnas i detta avsnitt. Bitumin produktion används vanligtvis till 
blandning med andra komponenter exempelvis med grus, detta för att producera asfalt. Unge-
fär 45 % av unionens alla raffinaderier använder detta material.212 Det är en lång energipro-
cess, även här är koldioxid och kolmonoxid halten hög.213 Kemiska ämnen såsom alkoholer 
förekommer också i stor utsträckning som används för att tillsätta till drivmedlet för att för-
bättra prestandan.214 Som tidigare nämnt är Raffinaderier väldigt olika beroende på förbruk-
ningsnivåer. Varje specifik anläggning är därför olik andra, vilket skapar svårigheter att ge-
nomdriva generella bedömningar, därför har man valt att göra bedömningar på dem olika tek-
niker som används ofta i en anläggning.215 	
 
5.3.4 Bästa tillgängliga teknik för raffineringsanläggningar 

Bästa tillgängliga teknik gäller användning av material samt maskiner, i dessa typer av verk-
samheter är det särskilt relevant att styra teknik för att dämpa utsläpp till luft, vatten samt 
mark.216_Här framställs teknik samt tillbehör till övervakning som anses ha en potential för att 
uppnå en hög miljöskyddsnivå inom dessa typer av anläggningar. Dem tekniker som används 
i anläggningens utformning, uppförande, underhåll, drivs samt avvecklas. Även dem tekniker 
som omfattar åtgärder för att förhindra eller begränsa de miljömässiga konsekvenserna av 
olyckor samt tillbud.217Även antalet tekniker som högst får användas i verksamheten nämns. 
Det som jämförs vid bedömningen är kostnad samt nytta.	

Teknik: Gällande Katalytiska sprickbildnings processens tekniken bedöms det att en vätebe-
handling innan produkten matas in i praktiken kommer reducera metallutsläppen till luft samt 
öka livslängden på processen.218 I vissa fall finns det inte förbättrad teknik och kan därför 
meddela skötselråd för att minska utsläppen, detta har man gjort för hur kokprocessen bör 
rengöras, förstöras och framställa användbart överskott. Detta för att öka livslängden på pro-
cessen.219 Det kylsystem som används har undersökning visat att i vanliga fall är processvatt-
net mer förorenat än kylvattnet därför viktigt att dela upp detta och inte blanda. Detta minskar 
föroreningen genom att begränsa oljan från vattnet.220 Som tidigare nämnt används energisy-
stemet mycket av oljeraffinerings anläggningar vilket gör det till en viktig del att åtgärda. 
Verksamhetsutövaren bör kontinuerligt rapportera energianvändning för att sträva efter för-
bättring. Man bör även att ha en investeringsplan för varje år för att minska energiförbruk-

																																																								
208  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 62. 
209  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 66. 
210  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid.188. 
211  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 110. 
212  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 50. 
213  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid.60. 
214  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 88. 
215  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 117. 
216  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 115. 
217  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 243. 
218  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 266. 
219  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 323. 
220  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 337. 
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ningen. Det krävs ofta en arbetsgrupp, för att identifiera problem och observera kostnader.221  
Avfallshantering kräver förebyggande, förberedande, återvinnande samt förlängande av tek-
nik genom att ta hand om det korrekt.222Även kan vissa färger anpassas, stora tankar ska fär-
gas med en ljus färg, för att öka förträngning p.g.a. ökad produkttemperatur.223  
 
Material och kemikalier: Resultatet för bituminproduktionen är att det bör främst förvaras i 
rätt lagringstankar, isolerade med särskilda uppvärmningsförhållanden.224 Lukter bör ventile-
ras med tanke på gaser, detta kommer dock minska utsläpp av svavelföreningar, partiklar 
samt rök.225 
 
Övriga betydande upplysningar: Generellt är det viktigt att påvisa överensstämmelse med 
miljömålen i verksamheter. BAT innebär både den teknik som används och det sätt på vilket 
anläggningen utformas, uppförs, underhålls, drivs och avvecklas.226 Ett miljöledningssystem 
(EMS) teknik som gör att verksamhetsutövaren kunna ta itu med miljöfrågor på ett systema-
tiskt och påvisbar sätt skapar också bra arbetsrutiner, både vid normala och onormala driftför-
hållanden. Skapa rutiner, planera, implementera och kontrollera är EMS främsta förhållan-
den.227 Spillvatten kräver hantering, genom att finna källor i anläggningen för att undvika 
utsläpp. Detta innebär också träning, utbildning, ansvarsområde, dokumentation och kommu-
nikation.228 Spillolja bör samlas upp och transporteras till andra anläggningar, dem största 
grupper som använder spillolja är bilverkstäder samt stora industrier såsom järnbruk, gru-
vor.229 Gällande återvinning av gummi kan mycket omvandlas till pulver för att sedan blandas 
och bli asfalt.230 I vissa fall kan det även handla om att inte använda vissa tekniker i samband 
med varandra.231 I enlighet med praxis kan även ännu icke beslutade och offentliggjorda 
BAT- slutsatser utgöra underlag vid bedömningen av vad som utgör BMT.232 Men det BAT 
inte tar upp i detta fall är transport, marknadsföring samt distribution av råolja. Dessa områ-
den kan dock reglera i andra referensdokument, vilket är verksamhetsutövarens ansvar att 
införskaffa den kunskapen.233 

																																																								
221  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 345. 
222  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 574. 
223  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 459. 
224  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 262. 
225  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 264.	
226  M 2293-07 
227  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 407. 
228  Europeiska kommissionen beslut 2010/75/EU, Om fastställande av BAT-slutsatser för raffinering av olja och gas’’, BAT-
slutsatser, hämtad 2016-12-01, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0738&from=SV. 
sid. 10. 
229  Europeiska unionen beslut om BAT-dokument för olja och gas. sid. 537. 
230  Europeiska kommissionens beslut till 2010/75/EU. sid. 113. 
231  MÖD 2006:61 
232  M 4407-13 
233  2 kap. 3§ Miljöbalken.	
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6. Analys	

Miljöpolitiken inom EU har successivt tagit plats på agendan, dels för att alla människor ska 
leva ett gott liv och ha sin hälsa men också för skydd för vår planet och därmed vår miljö. En 
samverkan mellan länder är grundläggande för att alla medlemsstater ska bygga lagstiftning 
så konkurrensen inte påverkas negativt.  
 
Detta kräver reglering kring industriutsläpp på EU-nivå och IPPC-direktivet var ett sådant 
samarbete. Tanken med direktivet var att på ett samordnat sätt eliminera utsläppen istället för 
att överföra utsläppen till olika miljöer. Ett av IPPC-direktivets framträdande förbindelser är 
BAT. Utredningar på EU-nivå skapade förutsättningar för ett förändrat direktiv och skapade 
därmed IED-direktivet. En slutsats är att det finns ett samband mellan konkurrensen och mil-
jöfrågor, eftersom det kan skapa orättvisor mellan medlemsstaterna om deras nationella regle-
ringar är olika. Verksamheter behöver generellt gå med vinst och kan påverka medlemsstater-
nas ekonomi genom förändringar i konkurrensen, samtidigt är det viktigt med principen om 
förorenaren betalar. Praxis med tillämpning av IPPC-direktivet visade både att svenska dom-
stolar inte tillämpade BREF-dokumenten samt att verksamhetsutövarens ekonomiska kapa-
citet inte var betydande. Av den anledningen var förändringen mellan IPPC- till IED-
direktivet betydande för både rättssäkerheten samt medlemsstaternas ekonomi, eftersom indu-
striverksamheter påverkar statens resurser och skatter. IED-direktivet upphävde IPPC-
direktivet samt många andra. Detta underlättar samarbetet med ett direktiv istället för flera.  
Skillnaderna mellan IPPC-direktivet och IED-direktivet är inte så omfattande, men den största 
skillnaden är användningen av BREF-dokumenten samt BAT-slutsatserna. Trots att IPPC-
direktivet har artiklar om att dela kunskap med medlemsstaterna var det inte tillräckligt. Detta 
ser man även om man jämför praxis från IPPC-direktivet och dagens IED-direktiv, där rätts-
fallen visar att BREF-dokumenten används men är föråldrad.   
 
IED-direktivet har implementerats i svensk rätt, dock inte genom förändringar i MB utan ge-
nom två nya förordningar kallade IUF samt miljötillsynsförordningen. Dessa regleringar un-
derlättar tillsynsmyndighetens arbete genom att tillsätta regleringar att genom tillsynsbesök 
bevara kontrollen. Regelbundna kontroller ökar verksamhetsutövarens ansvar att oavbrutet 
vara verksam för att främja miljön. Förordningarna tydliggör även för verksamhetsutövaren 
tillsynsmyndighetens ansvar för att skapa rättssäkerhet. Dessa förordningar tillför även ett 
offentligrättsligt instrument att genomdriva miljökrav. Trots svårigheter med att finna praxis 
där IED-direktivet tillämpats visar denna undersökning på markanta förbättringar gentemot 
IPPC-direktivet. Dessa två nya förordningar i samband med MB har både resulterat i tydlig-
görande för tillsynsmyndigheter samt verksamhetsutövares arbeta för en hållbar miljö. Detta 
skapar också en förståelse kring syftet med ett hållbar miljö.  
 
Både IPPC samt IED direktivet är minimidirektiv vilket gör att medlemsstater får utöver di-
rektivens krav placera mer krävande krav, vilket Sverige framförallt gjort genom att förändra 
BAT till BMT. Trots tveksamheten från remissvarande ansåg regeringen att vikten att behålla 
BMT kvarstod efter implementeringen av IED-direktivet. Framförallt för att undvika att sänka 
kraven för verksamhetsutövarna. En betydande slutsats är att medlemsstater som har bättre 
förutsättningar borde utnyttja att detta är ett minimidirektiv och sträva efter en hårdare regle-
ring av industriutsläpp både för miljön samt sin befolknings hälsa.  
 
Undersökningen som gjorts här visar inte så betydande skillnader mellan BAT samt BMT 
eftersom IED-direktivet ändå lägger större vikt på BREF-dokumenten samt BAT-slutsatserna.
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Den påverkan BMT kommer ha på svenska bolag är inom de områden som BREF-
dokumenten samt BAT-slutsatserna inte reglerar. Raffineringsanläggningars BREF-dokument 
samt BAT- slutsatser omfattande inte krav på bl.a. transport av råolja samt marknadsföring, 
vilket skapar en möjlighet för tillsynsmyndigheter att självständigt föreskriva förutsättningar 
utifrån BMT. I dessa sammanhang bör andra medlemsstater beaktas då man inte kan sätta för 
stränga krav för att skapa snedvriden konkurrens och påverka svensk ekonomi.  
 
Med stöd av undersökningen är svaret på min tredje frågeställning om verksamhetsutövarens 
ansvar omfattande, vilket kan anses krävande. Trots detta är det betydande att det bygger på 
principen om att förorenaren betalar. Att bedöma verksamhetsutövarens grundläggande skyl-
digheter såsom att förebygga, minska samt om möjligt eliminera föroreningar kan vara en 
tolkningsfråga och kan skapa mycket snedvriden konkurrens om verksamheter själva bedömer 
vad som är tillräckligt. BAT har enligt IPPC-direktivet inte fungerat i praktiken. Av den an-
ledningen är införandet av BREF-dokument samt BAT-slutsatser central vilket ger verksam-
hetsutövaren en riktlinje och konkreta målsättningar som branschen i helhet bör ha. Gransk-
ningen av verksamheter som omfattas av raffinering av olja upplyser verksamhetsutövarens 
framstående ansvar genom att i vissa fall direkt kräva en viss teknik men i andra fall välja 
material till en viss process. Om inte bättre teknik finns på marknaden än vad normalt bran-
schen har är andra faktorer betydande såsom arbetsteknik, rengöring, skötsel för att öka livs-
längden på processen så det ständigt inte behöver bytas ut. En teknik som ständigt behöver 
bytas ut kräver arbetskraft samt pengar för att inhandla ytterligare en, vilket bör motivera 
verksamhetsutövaren att utbilda sin arbetskraft. Utbildningen bör innehålla arbetssätt för att 
minska utsläppen till miljön och samtidigt öka livslängden på investeringar. Alternerande kan 
en arbetsgrupp vara BAT, framförallt i anläggningar såsom raffineringar som kräver avsevärt 
mycket energi. Denna arbetsgrupp ska följaktligen rapportera besiktningar samt ideligen 
sträva efter förbättringar genom en investeringsplan årligen för att nedbringa energiförbruk-
ningen. Investeringen fodrar arbetskraft och kan tillföra en ekonomisk nackdel för verksam-
hetsutövaren likaväl i längden reducera omkostnaden på el.  
 
Denna undersökning visar att jämförelsen mellan nytta och kostnad är grundläggande i pro-
cessen för BAT. Om jämförelsen görs kan det motivera verksamhetsutövaren att investera 
genom att förhoppningsvis i längden reducera omkostnaden på sin el. Detta kommer senare 
även motivera verksamhetsutövaren att självständigt söka ny investering för att förbättra mil-
jön och kunna reducera sina omkostnader. Denna drivkraft skapas på liknande sätt genom 
obetydliga förändringar som inte är så betydelsefulla för verksamhetsutövarens affärsställning 
såsom färg på stora tankar alternativt uppdelningen av processvatten samt kylvatten i kylsy-
stemet. Därtill är samarbetet mellan diverse branscher angeläget eftersom dessa branscher inte 
har en konkurrerande inställning gentemot varandra som skapar säkerhet på investeringar 
samt åtgärder. Detta genom att avyttra spilloljan till andra verksamheter såsom upptagande av 
spillolja som raffineringsanläggningen inte har nyttjande över, kan överlämnas till exempelvis 
bilverkstäder.  
 
Människors hälsa är också en grundläggande princip i IED vilket BREF-dokumenten visar 
också är lika betydande genom att undvika medel som kan medföra cancer eller gaser som är 
av illaluktande art som inte påverkar arbetstagarnas hälsa utan arbetsprocessen. Detta visar att 
IED-direktivet kräver en samlad bedömning av anläggningen som gynnar miljön samt männi-
skor. BREF-dokumenten samt BAT-slutsatserna visar även tydlig jämförelse mellan nytta 
och kostnad, för att hitta argumentation för verksamhetens drivkraft att utöver kraven ständigt 
arbeta för en förbättrad miljö och människors hälsa. Dessutom är detta viktigt med tanke på 
teknikens ständiga framgång för att få verksamheter att investera i dessa utan krav 
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var åttonde år. Det underlättar även att forskning inte omfattas av detta direktiv för att ständigt 
förbättra miljön samt människors hälsa genom industriverksamheter.  
 
En väsentlig slutsats är att eftersom branscher bedöms varierande ska inte villkoren i IED-
direktivet tillämpas likadant. Trots detta krävs det en grundläggande vägledning till tillsyns-
myndigheterna men måste beakta varje anläggning individuellt.   Detta skapar rättvisa gente-
mot medlemsstaterna samt en förhoppning om eliminering av utsläppen till miljön där männi-
skor får leva gott.  
 
Sammanfattningsvis har verksamhetsutövaren en central roll för att eliminera utsläppen till 
miljön. Tillsynsmyndigheten bör använda BREF-dokumentet samt BAT-slutsatser för att fö-
reskriva förutsättningar. BREF-dokument samt BAT-slutsatser bör skapas genom jämförelse 
mellan nytta samt kostnad för att frambringa drivkraft hos verksamhetsutövaren att självstän-
digt utvidga sitt miljötänk, dessutom för att vägleda tillsynsmyndigheter till avgörande. IED-
direktivet har medfört ett jämlikt system för alla medlemsstater och därmed rättssäkerhet. 
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