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Remiss av promemoria med förslag till 
genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga 
teknik för avfallsförbränning och livsmedels-, 
dryckes- och mjölkindustrin 

Er beteckning: M2021/00285 

Miljödepartementet har gett Länsstyrelsen Östergötland tillfälle att yttra sig i rubricerat 
ärende. 

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen konstaterar att genomförandet av de aktuella BAT-slutsatserna (Best Available 
Techniques) i svensk rätt sker i 2 kap. industriutsläppsförordningen (2013:250), på samma 
sätt som skett med tidigare beslutade BAT-slutsatser. Länsstyrelsen ser positivt på att 
följdändringar samt anpassningar av miljöprövningsförordningen görs så att svenska lag 
harmonierar med bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 
november 2010 om industriutsläpp. Länsstyrelsen bedömer att förslagen till införande i stort 
är systematiskt och ändamålsenligt. 

Vid genomgång av koderna/paragraferna i miljöprövningsförordningen konstaterar 
Länsstyrelsen att det finns vissa paragrafer som inte helt harmonierar. Detta gäller 5, 6 § § och 
blivande 15 och 16 § § (som föreslås fortsätta ha samma lydelse som nuvarande 13, 14 § §).

Koderna lyder: 

5 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.45 gäller för anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 
mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.

6 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.50 gäller för anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 
mer än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår.

15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.141 gäller för anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
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kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 5 000 ton per 
kalenderår... (Nuvarande 13 §, men samma formulering)

16 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.151 gäller för anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 
ton per år… (Nuvarande 14 §, men samma formulering.) 

Detta innebär, som exempel, att om verksamhet X som tillverkar hamburgare av animalisk 
råvara börjar tillverka även vegetariska burgare, så byter verksamheten kod från 15.50 till 
15.151. I 15.151 står inget om fördelningen mellan vegetabiliska och animaliska råvaror. 
Verksamheten kan då öka sin användning av animalisk råvara från max 2000 ton till strax 
under 5000 ton innan den blir tillståndspliktig. 

Länsstyrelsen anser att det vore bra om även dessa paragrafer ses över.

Bakgrundsinformation
Ärendet gäller införande av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2010 av den 12 
november 2019 om fastställande av BAT-slutsatser för avfallsförbränning, och kommissionens 
genomförandebeslut (EU) 2019/2031 av den 12 november 2019 om fastställande av BAT-
slutsatser för livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin, i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2010/75/EU, samt förslag till följdändringar i svensk lagstiftning. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Ann Holmlid med miljöskyddshandläggare Katharina Krusell 
som föredragande. I den slutliga handläggningen har också miljöskyddshandläggare Jenny 
Gyllensvaan och Thomas Lindvall medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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