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Hemsida 
 

EU:s referensdokument för bästa tillgängliga teknik inom 
gjuteriindustrin sk. ”Gjuteri-BREF” 
 

IED gäller i hela Europa från 7 januari 2013. Rätt hanterat kan det ge Sveriges gjuterier en 
hel del konkurrensfördelar eftersom det blir samma regler i hela EU. Det kan även innebära 
ökade krav i Sverige. Den svenska Miljöbalken och vår invecklade process kring nya 
miljötillstånd gör den svenska situationen unik i Europa. 
 
För närvarande är det 16 gjuterier som, på grund av sin storlek, direkt omfattas av IED-
direktivet. Så snart något annat gjuteri söker tillståndför en produktion över 5 000 ton/år 
kommer även de att omfattas. (För blygjuterier är gränsen 1 000 ton) 
 
Utöver kraven i de nationella miljötillstånden kommer EU att besluta om vad som är bästa 
tillgängliga teknik (BAT) och vilka utsläppsvillkor som måste uppfyllas. Detta görs i ett 
omfattande referensdokument (BREF) och i s.k. BAT:slutsatser. Kraven är liksom de 
svenska tillståndsvillkoren juridiskt bindande. Medlemsföretagen kommer att beröras av ett 
flertal BREF-dokument inte bara den s.k. gjuteri-BREF:en. (Varje dokument omfattar  
400-1 200 sidor.)  
 
När EU-dokumenten beslutats har företagen fyra år på sig att uppfylla dem.  
 
Framtagandet av dokumenten är en lång och arbetskrävande process med en rad involverade 
parter. Det är endast i detta skede som vi kan påverka skrivningarna. Påverkan kan ske både 
nationellt via Naturvårdsverket och Miljödepartementet samt på EU-nivå via CAEF och 
dess BREF-grupp. I den senare deltar förutom Sverige även Tyskaland, Italien, Portugal, 
Frankrike och England.  
 
Utfallet av tidigare arbete med EU-dokumenten visar att påverkansmöjligheten är stor för de 
länder som arbetar aktivt med frågan.  
 
Först i raden av branscher med beslutade dokument är Järn- och stål, samt glas. De måste 
uppfylla kraven fullt ut år 2016. 
 
Enligt tidplanen skall EU:s arbete med gjuteridokumenten börja 2016. Inför det krävs att 
såväl branschen i Europa och Sverige samt myndigheterna i de olika länderna förbereder 
och positionerar sig. 
 
I Tyskland och Österrike har myndigheterna redan tagit fram underlagsmaterial för en 
nationell positionering. 
 


