
Industriutsläppsdirektivet (IED) syftar till att minimera utsläpp från 
olika industriella källor inom hela Europeiska Unionen. IED grundas på 
ett antal principer, såsom ett integrerat synsätt för att undvika 
miljöpåverkan, tillämpning av bästa tillgängliga teknik för att minska 
utsläpp, skydd av mark, genomförande med hjälp av tillsyn och 
allmänhetens delaktighet. Det är av intresse för Europeiska Unionen 
att främja genomförandet av IED genom att skapa lika villkor för alla 
aktörer. 
 
Bakgrund 
Industriella produktionsprocesser svarar för en betydande andel av den 
samlade föroreningen i Europa till följd av dess utsläpp till luft, vatten 
och generering av avfall. Europaparlamentets och rådets direktiv om 
industriutsläpp 2010/75/EU (IED) är det huvudsakliga EU verktyget för 
att reglera förorenande utsläpp från industriella anläggningar. IED 
syftar till att uppnå ett starkt skydd av människors hälsa och yttre miljö 
som helhet genom att minska skadliga industriella utsläpp inom EU, 
särskilt genom förbättrad användning av bästa tillgängliga teknik, Best 
Available Techniques (BAT). Cirka 50 000 anläggningar som utför 
aktiviteter listade i direktivets Bilaga I ska bedrivas i enlighet med 
miljötillstånd (utfärdat av ansvarig myndighet i respektive 
medlemsland). Miljötillstånd och generella föreskrifter ska innehålla 
villkor som uppfyller principer och bestämmelser i IED. 
IMPEL har redan tidigare utfört projekt för att underlätta 
implementeringen av IED vid behöriga myndigheters dagliga arbete. 
Särskilt projekten om IED-tillsyn och tillståndsgivning men även 
projekten IRIs, DTRT och easyTools banade väg för en förbättrad 
förståelse och tillämpning av bestämmelserna i IED. Föreliggande 
projekt innebär ytterligare ett steg mot införande av lika villkor när det 
gäller implementeringen av IED inom Europa. 
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http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
http://ec.europa.eu/environment/legal/law/inspections.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/existing_leg.htm
http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm


 

Innehåll i korthet 
Projektet syftar till att uppnå en bättre implementering av IED. Det är 
särskilt inriktat på tillståndsgivning, allmänhetens delaktighet och på att 
öka effektivitet och effekt av miljötillsyn och inspektioner genom att: 

 främja samarbete och koordinering mellan olika 
tillsynsmyndigheter med intentionen att rationalisera och 
optimera användningen av tillsynsresurser; 

 sammanställa goda exempel när det gäller tillämpning av BAT-
slutsatser, tillsynsarbete och sammanställning av 
statusrapporter som beskriver föroreningssituationen i mark 
och grundvatten; 

 bedöma, utvärdera och begränsa de allvarligaste formerna av 
bristande efterlevnad i samband med IED; 

 optimera kommunikation med allmänheten och aktiv spridning 
till allmänheten av resultat från tillsynbesök och övrig tillsyn; 

 utveckla metoder för att hantera allvarliga miljöavvikelser 
såsom klagomål, tillbud och olyckor; 

 utveckling och användning av elektroniska checklistor för 
tillsynsbesök och övrig tillsyn med intentionen att rationalisera 
och optimera såväl arbetet som uppföljningen av det. 

 
Önskat resultat 
Projektgruppen arrangerar årligen gemensamma möten, med 
karaktären av tekniska workshops, för en större grupp deltagare. Under 
dessa möten presenteras och diskuteras de olika nationella 
myndigheternas arbetssätt, utbyte av goda exempel underlättas, 
gemensamma tillsynsbesök inklusive platsbesök organiseras och 
därigenom främjas implementeringen av IED. Parallellt med detta 
kommer nya verktyg och metoder för att underlätta tillståndsgivning 
och tillsyn att utvecklas. Verktyg som redan tidigare utvecklats av 
IMPEL, såsom IRAM, kommer att anpassas. Elektroniska checklistor för 
att utföra tillsynsbesök och formulär för aktiv publicering av 
tillsynsrapporter på internet kommer att utvecklas. Särskilda 
frågeställningar såsom lika villkor vid tillämpning av BAT, uppbyggnad 
och innehåll av statusrapporter, omfattningen av verksamhetsutövares 
egenkontroll och rapporteringsskyldigheter kommer att utredas. I 
början av projektet klargjordes att avsikten är att samla projektets 
resultat i ett vägledningsdokument som kan ge praktisk vägledning när 
det gäller olika aspekter av IED. Vägledningen ska samla resultat från 
såväl tidigare arbeten av IMPEL inom IED som resultat från föreliggande 
projekt. I ett senare skede, kommer nationell användning av verktygen 
och metoderna, stödjas bland annat genom att projektgruppen utför 
besök i de olika medlemsländerna. 
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http://www.impel.eu/
http://www.impel.eu/projects/supporting-ied-implementation/
http://www.impel.eu/tools/guidance-implementation-ied-planning-execution-inspections/
http://www.impel.eu/tools/easytools-risk-assessment/
https://www.fms.nrw.de/lip/authenticate.do

