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Informasjon om vedtatte BAT-konklusjoner for 
næringsmiddelindustri (Food, Drink and Milk-Industries) 

 
BAT-konklusjoner for næringsmiddelindustri (Food, Drink and Milk-Industries) er 
vedtatt og publisert 4. desember 2019. Norske myndigheter vil pålegge 
bedrifter som er omfattet av BAT-konklusjonene om å vurdere sin virksomhet 
opp mot de beste teknikker slik de er beskrevet i BAT-konklusjonene 
 
Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for næringsmiddelindustri. I 2020 vil 
fylkesmannen gi pålegg til bedriftene som omfattes av BREF for 
næringsmiddelindustri om å sende inn opplysninger om virksomheten.   

 

Bakgrunn 

BREF-dokumenter og BAT-konklusjoner  
EUs Industriutslippsdirektiv (IED) er implementert i norsk rett gjennom 
forurensningsforskriften kapittel 36. Virksomheter som omfattes skal reguleres med 
utgangspunkt i hva som anses for å være de beste tilgjengelige teknikker (BAT). Det 
utarbeides referansedokument (BREF) som beskriver disse teknikkene og tilhørende BAT-
konklusjoner med forpliktende utslippsnivåer (BAT Associated Emission Limit, BAT-AEL).  
 
Forurensningsmyndigheten er forpliktet til å sette utslippsvilkår slik at utslippene under 
normale driftsforhold ikke ligger over de nivåene som er angitt som BAT-AEL.  
 
Norske myndigheter har plikt til å sikre at vilkår i tillatelser til virksomhetene skal være i 
tråd med nye forpliktende utslippsnivåer (BAT-AEL) senest fire år etter at BAT- 
konklusjonene er publisert. BAT-konklusjoner for næringsmiddelindustri (Food, Drink and 
Milk – Industries) ble publisert 4. desember 2019, og fristen er dermed 4. desember 2023.  
 
BREF-dokumentet og BAT-konklusjonene for næringsmiddelindustri finnes her: 
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 
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Hvilke virksomheter er omfattet av BAT-konklusjonene? 

Næringsmiddelindustri – Food, Drink and Milk- Industries 
BAT-konklusjonene gjelder for virksomheter som behandler og bearbeider animalske 
og/eller vegetabilske råstoffer med sikte på fremstilling av næringsmidler eller fôr, og som 
har over en angitt produksjonskapasitet jf. forurensningsforskriften kap. 36 vedlegg I punkt 
6.4 b) og c). Det er gitt BAT-konklusjoner om blant annet miljøledelsessystem, 
utslippsmålinger, energieffektivitet, vannforbruk og utslipp til vann, støy og lukt som 
gjelder alle sektorer. 
 
Videre er det gitt spesifikke BAT-konklusjoner for den enkelte sektor, blant annet for 
anlegg som produserer fôr, bryggerier, meierier, fisk- og skalldyrforedling, frukt- og 
grønnsakssektoren, kornmøller, kjøttbearbeidende virksomhet, raffinering av vegetabilske 
oljer, produksjon av nektar/juice og produksjon av stivelse og sukker. 
 
Miljøstyrelsen i Danmark har laget BAT-sjekklister som kan brukes i vurderingen om 
virksomheter overholder utslippsgrensene som er definert som BAT-AEL i BAT-
konklusjonene: 
https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/foedevarer-drikkevarer-
og-maelk/ 
 
 
Videre oppfølging og foreløpig tidsplan 
 
2020: Fylkesmannen som myndighet vil kartlegge hvilke virksomheter som er omfattet av 
BAT-konklusjonene, og følge opp arbeidet med eventuell endring av vilkår i tillatelsene 
ovenfor bedriftene. Virksomhetene skal vurdere sin virksomhet opp mot de beste teknikker 
slik de er beskrevet i BAT-konklusjonene. Miljødirektoratet koordinerer oppfølgingen med 
oppdatering av tillatelser og veileder fylkesmannen i arbeidet med BAT-konklusjonene og 
referansedokumentet på beste tilgjengelige teknikker (BREF).  
 
2021/2022: Eventuell endring av vilkår i tillatelser. 
 
4. desember 2023: Anleggene må drive i henhold til BAT-AEL. 
 
 
Eventuelle spørsmål kan sendes til kontaktpersoner i Miljødirektoratet: Kaisa Gjertsen og 
Anne Kathrine Arnesen 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_10#KAPITTEL_10
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_10#KAPITTEL_10
https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/foedevarer-drikkevarer-og-maelk/
https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/foedevarer-drikkevarer-og-maelk/
mailto:kaisa.gjertsen@miljodir.no
mailto:anne.kathrine.arnesen@miljodir.no
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Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ragnhild Orvik Kaisa Maria Solløs Gjertsen 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
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