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Tillsynsmyndigheter för
industriverksamheter i Sverige

Information med anledning av Naturvårdsverkets uppföljning av tillsynen
av industriutsläppsverksamheter
I samband med uppföljning av miljöbalkstillsynen fick även de
tillsynsmyndigheter som har tillsyn över industriutsläppsverksamheter (IUV:er)
svara på frågor avseende de specifika tillsynsobjekten.
Naturvårdsverket slutgranskar nu alla svar inför rapporteringen till EU.
I samband med granskningen har vi noterat vissa återkommande frågor och
problem. Nedan finns en lista på ofta förekommande frågeställningar och
Naturvårdsverkets vägledningskommentar till dessa.
1. Hur ska man tolka ”betydande risker för miljön”
Bedömning av betydande risker för miljön som en verksamhet kan
medföra ska vara en grund till fastställning av besöksfrekvens på
anläggningen. Detta framgår av 1 kap. 10a § i Miljötillsynsförordningen.
Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett förslag till bedömning av
besöksfrekvens för IUV:er. Bedömningen är grundad på indelning av
miljöfarliga verksamheter i A-, B- respektive C-verksamheter. Mer information
finns på Miljösamverkans Sveriges hemsida under fliken ”Tillsyn

industriverksamheter”.
http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/iuv/tillsynsbesok/besoksfrekvens
/Pages/default.aspx
Det är inte begreppet ”Betydande miljöpåverkan (BMP)” som avses.
2. Vilka tillsynsbesök kan räknas som tillsynsbesök vid IUV:er enligt
miljötillsynsförordningen (IED-tillsynsbesök)
Alla protokollförda besök vid industriutsläppsverksamheter räknas som
IED-tillsynsbesök. Mall för dagordning för tillsynsbesök vid IUV:er finns
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på Miljösamverkan Sveriges hemsida under fliken ”Tillsyn
industriverksamheter”.
http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/iuv/tillsynsbesok/Pages/default.
aspx
3. Verksamheten är nedlagd men tillstånd är inte återkallat. Ska de
fortfarande klassas som IUV?
Ja. Så länge en industriutsläppsverksamhet har ett tillstånd gäller
tillämpliga bestämmelser i industriutsläppsförordningen, oavsett om
verksamheten ligger nere eller har avslutats.
4. Verksamhet är klassad som IUV enligt sitt tillstånd. Verksamheten har
dock gått ner i produktionen/stängt vissa delar av anläggningen och
ligger nu under de nivåer som gäller för IUV:er. Ska de fortfarande
klassas som IUV?
Ja. Det är den produktionsvolym, kapacitet eller motsvarande som en
verksamhet har tillstånd för som avgör om en verksamhet är en IUV, inte
den faktiska produktionen. Har en verksamhet tillstånd enligt någon av
de miljöprövningsförordningens (MPF) bestämmelser som räknas upp i
1 kap. 2 § IUF, är verksamheten en industriutsläppsverksamhet.
Klassningen varierar inte med storleken på den verksamhet som faktiskt
bedrivs.
5. Felaktiga MPF-koder
Naturvårdsverket vill framhålla att det är tillsynsmyndigheter som har
ansvar för att klassificera befintliga verksamheter. Om ni anser att
klassningen är felaktig kan ni korrigera detta på två sätt:
- i SMP (i samband med granskningen av miljörapporten)
- i Miljöreda genom att kontakta ansvarig handläggare på
Länsstyrelsen
Det är dock alltid tillståndets omfattning och de gällande
bestämmelserna i MPF:en som styr klassningen.
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