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• IED: EUs hovedinstrument for å regulere forurensning fra industri gjennom 
Beste Tilgjengelige Teknikk (BAT). IED er tatt inn i norsk regelverk.

• BREF: Referansedokumenter (BREF) for ulike bransjer som beskriver det som er 
beste tilgjengelige teknikk med tilhørende BAT-AEL («BAT Associated Emission
Level»).

• Forurensningsmyndighetene må sørge for at grenseverdier, tilknyttet beste 
tilgjengelige teknikker (BAT-AEL), er fastsatt i tillatelsene.

• Kravene i BAT-konklusjonene for avfallsbehandling skal være implementert 
innen 10. august 2022.

• Kun BAT-AEL er juridisk bindende

• Unormale driftsforhold: BAT-AEL som korttidsgrense gjelder ikke ved unormale 
driftsforhold, for eksempel lekkasjer.

Industriutslippsdirektivet (IED) og Beste 
Tilgjengelige Teknikk (BAT)
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Kjekt å vite
• Ulike myndigheter

• Malene våre ivaretar de generelle konklusjonene

• Utslippsgrenser trer i kraft 10. august 2022

• Ingen BAT-AEL for mellomlagring av farlig avfall 

• BREFen gjelder ikke for deponier

• Sorteringsanlegg for bunnaske er omfattet av BREFen for 

Waste Incineration 

• Tilstandsrapporter

• Utslippskontroll

• Unntakskriterier vs. unntak

• Grenser for årlig tillatt utslippsmengde

• Grense for maksimal mengde farlig avfall lagret samtidig, årlig 

behandlingsmengde og avfallsstoffnumre



Arbeidsprosess og vurderingsmomenter

Verifisere teknikk i 
BREF-dokumentet

Flere aktiviteter, 
rensetrinn og 

utslippsstrømmer?
Kapasitet

Behov for endring av 
tillatelsen?

Er de generelle BAT-
konklusjonene ivaretatt 

av tillatelsen?

Ble tillatelsen utstedt 
for mer enn 10 år siden?

Indirekte eller direkte 
utslipp?

Kontinuerlig eller batch-
utslipp? Unntakskriterier

Vurderer rapporterte 
utslipp og gjeldende 

utslippsgrenser opp mot 
BAT-AEL

Fastsetter 
utslippsgrenser som 

gjelder fra 10. august 
2022

Pålegg om utredning av 
utslipp til vann og luft

Utkast til vedtak og 
endret tillatelse sendes 

for kommentarer

Forhåndsvarsling og 
høring

Vurdering av 
kommentarer

Endelig vedtak og endret 
tillatelse Klage og omgjøring
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Foreløpig tidsplan og status
10. August

2018

•BAT-konklusjoner for 
avfallsbehandling  ble 
vedtatt

2018-2020

•Pålegg om innsending av 
BAT-redegjørelser

•Mottatt BAT-
redegjørelser fra alle 
anlegg

•Tverrgående 
prosjektgruppe og 
veiledning

25. Mai 
2021

•8 av 36 har fått endret 
tillatelsen eller fått 
tilbakemelding på BAT-
redegjørelsen

•Tverrgående 
prosjektgruppe og 
veiledning

10. August 
2022

•Alle virksomheter skal 
drive i tråd med BAT-AEL

•Alle tillatelser er 
oppdaterte eller har fått 
tilbakemelding på BAT-
redegjørelsen

25.05.2021 6

Direkte utslipp 
til vann

Indirekte utslipp 
til vann

Utslipp til luft Ingen utslipp § 18 tredje ledd Søknader om 
unntak

15 4 14 8 11 0
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