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Revisjon av Industriutslippsdirektivet (IED)

• IED (2010) stiller forpliktende krav til regulering av utslipp fra industri.

• Bransjevise referansedokumenter (BREF).

• Beskrivelse av beste tilgjengelige teknikker (BAT).

• BAT-konklusjoner med direkte bindende utslippsgrenser (BAT-AEL).

• Dekker rundt 50 000 store industrianlegg og gårdsbruk med intensivt 
husdyrhold i Europa.

• IED er implementert i forurensings- og avfallsforskriften (2016).

• Kravene referansedokumentene må tas inn i tillatelser etter
forurensingsloven innen fire år.

• Ca. 700 virksomheter omfattet av IED i Norge.
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Revisjon av industriutslippsdirektivet

• Revisjon av IED pågått siden 2019:

✓ Evaluering av dagens direktiv.

✓ Green Deal.

✓ Endring mot en klimanøytralitet, ren og sirkulær 
økonomi innen 2050.

✓ Åpne og målrettede spørreundersøkelser.

✓ Mulige endringer har blitt presentert underveis.

• Forslaget til revidert IED lagt fram 5. april 2022.



Målet med revidert industriutslippsdirektiv

• Dekke flere utslippskilder og gjøre tillatelser mer effektive.

• Tar sikte på å stimulere til innovasjon og ny teknologi.

• Støtte dekarbonisering ved å fremme teknologi og synergier for 
utslippsreduksjon.

• Harmonisere bedre med andre direktiver: Avløpsdirektivet, 
vanndirektivet, REACH og kvotedirektivet.

• Harmonisere med andre EU strategier under Green Deal: «Fit for 55»,
jordstrategi og bærekraftige produkter.

• Øke åpenheten og sikre like konkurransevilkår i EU-markedet.



Strengere regulering av industrien

• Krav til at energieffektivitet blir en integrert del av tillatelsene.

• Bindende krav til ressursutnyttelse (vann, energi og resirkulert 
materiale).

• Industrien må lage planer som viser at de er i rute for å nå EUs 
ambisjon om nullutslipp, sirkulær økonomi og klimanøytralitet innen 
2050.

• Industriens miljøledelsessystemer skal inkludere en risiko- og 

substitusjonsvurdering av kjemikalier. 



Strengere regulering av industrien

• I de tilfellene grenseverdier (BAT-AEL) er oppgitt som intervall

skal strengeste nivå legges til grunn.

• Tydeliggjøre hvordan utslipp til vann via eksternt renseanlegg 

(indirekte utslipp) skal vurderes ved fastsettelse av utslipps-

grenser.

• Unntak fra forpliktende utslippsnivåer skal revurderes hvert 

fjerde år.



Nye bransjer i revidert IED

• Intensivt husdyrhold vil omfattes av et eget kapittel i direktivet, og egne 

bestemmelser blir gjeldende for disse virksomhetene.

• Produksjonsenheter for storfe vil bli omfattet, og terskelen for hvilke 

enheter for svin og fjørfe som omfattes vil senkes.

• Det nye direktivet inkluderer gruvevirksomhet og storskala produksjon av 

batterier.

• Mulighet til å sette BAT-konklusjoner for deponier.

• Ikke omfattet i forslaget: Akvakultur og oljeutvinning.



EUs register for utslippsdata revideres

• European Pollutant Release and Transfer Register omfatter 
utslippsdata fra 30 000 industrivirksomheter.

• Implementerer Kiev protokollen (2006)

• EU Industrial Emissions Portal.

• Flere stoffer skal rapporteres.

• Produksjonsvolum, råstoff- og energibruk skal rapporteres.

• Skal bidra til åpenhet og gi innbyggere bedre tilgang på 
data vedrørende utslipp fra europeisk industri.



Veien videre og norske standpunkter

• Forhandling av forslaget fram mot 2024.

• Medlemslandene skal implementere revidert IED innen 18 
måneder.

• 2024-2027: Utarbeidelse av nye og endring av eksisterende BREF.

• Evaluering av harmonisering med kvotedirektivet og
dekarbonisering innen 2030.

• Åpen høring i EU «Have your say».

• Forslag på nasjonal høring: Innhente norske posisjoner.

• Utløse endring av forurensingsforskriften.

• Dialog med Norsk Industri, KLD, Landbruksdirektoratet og -
departementet.
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