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Industriemissionsdirektivet (IED), BREF för gjuterier samt den svenska miljöbalken 
- Bakgrund: revidering av IED, BREF och Miljöbalken 
- Gjuteriföreningens grundinställning  
- Hur för vi fram branschens synpunkter? 
- Vad behöver medlemsföretagen göra? 
 
Bakgrund: Revidering av IED, BREF och Miljöbalken 
 
IED 
EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) reglerar bland annat utsläpp till luft och vatten för industriell 
verksamhet. Direktivet omfattar bindande krav kopplade till bästa tillgängliga teknik, så kallade BAT-
slutsatser, för olika branscher och processer. Dessa sätts i sin tur i branschvisa BREF-dokument.  
Enligt ”Den Europeiska Gröna Given” pågår en revidering av IED som kommer att få stor påverkan på 
gjuteriindustrin. Avsikten är att IED fullt ut skall överensstämma med de politiska besluten inom 
klimat, energi och cirkulär ekonomi. Totalt finns 1 300 IED-anläggningar i Sverige varav 25 är 
gjuterier. Såväl EU-lagstiftningen som den nationella utgår från mycket stora industriverksamheter 
men den ska även fungera för små och medelstora företag (SME). Hälften av IED gjuterierna i Sverige 
utgörs av SME. 
 
BREF 
BAT-slutsatserna sätts i EU:s dokument kring bästa tillgängliga teknik för olika branscher.  
Dokumentet som behandlar smidesverkstäder och gjuterier benämns SF BREF. Under året kommer 
den nya SF BREF att tas fram. Fyra år efter att den är beslutad måste alla Europas IED-gjuterier 
uppfylla de nya kraven. 
 
Miljöbalken 
Parallellt pågår en utredning kring den svenska Miljöbalken, som nationellt styr hur Sverige 
implementerar IED och BREF.  Unikt för Sverige är att: 
- BAT-slutsatserna gäller parallellt med de nationella miljötillstånden. 
- vi utöver BAT (bästa tillgängliga teknik) i tillståndsprocessen använder oss av BMT (bästa möjliga 
teknik). BMT är ytterligare en högre kravnivå jmf med BAT som övriga Europa använder. 
- handläggningstiderna för de svenska miljötillstånden är extrema ur ett EU-perspektiv. 
 
  



 

 

Gjuteriföreningens grundinställning  
Vi ser EU-kommissionens nya giv The Green Deal som något positivt för oss alla. Inte minst eftersom 
den är en agenda för en hållbar tillväxt och innovation. Hittills har IED haft en betydande positiv 
effekt för att uppnå en minskad miljöpåverkan inom EU.  
 
Processen med att definiera vad som är BAT måste vara tydlig, transparent och följas för all teknik. 
BREF måste även fortsättningsvis vara teknikneutral för att inte hämma utveckling och innovation. 

- Vi måste få en miljölagstiftning som dels värnar om miljön och som även stödjer en snabb 
förändringstakt och innovation för att skapa ett hållbart samhälle med goda konkurrens-
förhållanden. 

 
De långa tiderna för nya miljötillstånd i Sverige är ett hot mot vår möjlighet till innovation och att 
möta upp den förändringstakt vi ser inom majoriteten av gjuteriernas kundföretag.  

- Tiden för att få nya miljötillstånd måste reduceras kraftigt. För IED anläggningar kan den inte 
överstiga 12 månader och för mindre verksamheter 8 månader.  

- Sverige måste ansluta sig till den EU-gemensamma kravnivån BAT och frångå vårt nationella 
BMT.  

 
I arbetet med SF BREF är Gjuteriföreningens grundinställning att kraven skall vara att få ett BREF-
dokument som liknar den svenska lagstiftningen och de kravnivåer vi har här.  

- Kraven i BREF-dokumentet är i nivå med de svenska nivåerna och uttryckta på ett sätt som 
skapar så lite merarbete som möjligt för Sveriges gjuterier. 

- Vi vill inte att SF BREF skall innehålla bindande gränsvärden för energi och råvaruanvändning. 
Detta kommer att omöjliggöra en hållbar utveckling mot avancerade produkter med högt 
teknikinnehåll och ökad hållfasthet. Som underleverantörer är det viktigt att branschen har 
möjlighet att snabbt anpassa sig till utvecklingen i samhället och de förändringskrav som 
kunderna ställer.  

 
Hur för vi fram branschens synpunkter? 
Gjuteriföreningen samverkar med övriga branscher inom Svenskt Näringsliv och deltar i 
arbetsgruppen kring revideringen av IED. En gemensam ståndpunkt har tagits fram från industrin.  
Dialog förs med berörda departement och vi ger gemensamma svar och inlagor både till EU-
kommissionen, regeringen och myndigheter.  
 
På EU-nivå samverkar vi aktivt inom CAEF genom vårt deltagande i miljö- och arbetsmiljö-
kommissionen samt den tekniska arbetsgruppen kring revideringen av SF BREF. CAEF lämnar 
gjuteribranschens synpunkter till EU-kommissionen. 



 

 

 
Gjuteriföreningen lämnar även egna synpunkter till EU-kommissionen, departement och 
myndigheter. Som en energiintensiv bransch med många SME är det viktigt att vi ger våra synpunkter 
direkt till mottagarna. 
 
Stöttning från medlemsföretagen – vi behöver din hjälp 
Gjuteriföreningens medlemmar producerar 95 % av gjutgodset i Sverige. Detta är en oerhörd styrka i 
vår kommunikation. För att kunna få gehör för branschens önskemål måste vi alla engagera oss. På 
Gjuteriföreningens kansli har vi inte resurserna att på egen hand engagera oss i alla de, för 
branschen, viktiga frågorna. Därför ber vi dig att ser över hur just du kan engagera dig i det arbete vi 
gör inom påverkan.  
 

- Vi behöver din hjälp med att delta i arbetsgrupper/referensgrupper som har till syfte att 
tillföra extern sakkunskap från aktörer som berörs i av de frågor som diskuterats. Genom 
din/er kompetens och erfarenhet möjliggörs en bred förankring av arbetet som komplement 
till andra externa konsultationer. 

- Vi behöver din hjälp med att få information om hur kommande lagstiftning påverkar ditt 
företag. Kontakta kansliet på info@gjuteriforeningen.se. 

- Kom med synpunkter på skrivelser som Gjuteriföreningen gör i ämnen som berör dig eller 
ditt gjuteri.  

- Konkreta exempel från medlemsföretagen är något som tydligt efterfrågas av departement 
och myndigheter. Skicka in bidrag med exempel från din verksamhet till 
info@gjuteriforeningen.se.  

- Vi behöver fler som informerar politiker på alla nivåer. Presentera din verksamhet för 
regionala riksdagsledamöter. Visa vilka förutsättningar som gäller för just ditt företag. 
Politiker är väldigt aktiva införa valen, därför är det nu ett perfekt tillfälle att bjuda in till 
studiebesök.  

 
För mer info kontakta: 
Diana Bogic  Tel. 070 – 696 66 47 diana.bogic@gjuteriforeningen.se 
 
 
Är detta inte en av de frågorna du brinner för? Besök vår hemsida för att se hur du kan stötta några 
av våra andra påverkansaktiviteter. Kom ihåg, tillsammans kan vi göra skillnad! 
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