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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 12. desember 2012 

om fastsettelse av type, format og hyppighet for opplysninger som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelige i 

forbindelse med rapportering om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om 

industriutslipp 

[meddelt under nummer K(2012) 9181] 

(2012/795/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/ 

75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning)(1), særlig 

artikkel 72 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har utarbeidet spørreskjemaer for å angi 

nærmere hvilke opplysninger medlemsstatene skal gjøre 

tilgjengelige i forbindelse med rapportering om gjennom-

føringen av direktiv 2010/75/EU i perioden 2013–2016. 

2) Medlemsstatene bør være pålagt å svare på et spørre-

skjema som omfatter bare året 2013 for å rapportere om 

de tiltak de hadde truffet for å gjennomføre de krav i 

direktiv 2010/75/EU som ennå ikke hadde fått 

anvendelse i samsvar med rådsdirektiv 78/176/EØF av  

20. februar 1978 om avfall fra titandioksidindustrien(2), 

rådsdirektiv 82/883/EØF av 3. desember 1982 om 

nærmere regler for overvåkning og kontroll av miljøer 

som berøres av utslipp fra titandioksidindustrien(3), 

rådsdirektiv 92/112/EØF av 15. desember 1992 om 

nærmere regler for harmonisering av programmene for 

reduksjon med sikte på opphør av forurensning 

forårsaket av avfall fra titandioksidindustrien(4), 

rådsdirektiv 1999/13/EF av 11. mars 1999 om begrens-

ning av utslippene av flyktige organiske forbindelser 

som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse virk-

somheter og anlegg(5), europaparlaments- og rådsdirek-

tiv 2000/76/EF av 4. desember 2000 om forbrenning av 

avfall(6), europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/80/EF 

av 23. oktober 2001 om begrensning av utslipp av visse 

luftforurensende stoffer fra store forbrenningsanlegg(7) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 349 av 19.12.2012, s. 57, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 

30.3.2017, s. 52. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

(2) EFT L 54 av 25.2.1978, s. 19. 

(3) EFT L 378 av 31.12.1982, s. 1. 

(4) EFT L 409 av 31.12.1992, s. 11. 

(5) EFT L 85 av 29.3.1999, s. 1. 

(6) EFT L 332 av 28.12.2000, s. 91. 

(7) EFT L 309 av 27.11.2001, s. 1. 

og europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EF av 

15. januar 2008 om integrert forebygging og begrens-

ning av forurensning(8) før de ble opphevet ved direktiv 

2010/75/EU. 

3) Medlemsstatene bør likeledes pålegges å svare på et 

spørreskjema for perioden 2013–2016 for å inn-

rapportere representative opplysninger om utslipp og 

andre former for forurensning, om utslipps-

grenseverdier, om anvendelsen av artikkel 14 og 15 i 

direktiv 2010/75/EU og om framskritt med hensyn til 

utvikling og anvendelse av nye teknikker i samsvar med 

artikkel 27, slik at Kommisjonen kan samle inn 

opplysninger om generelle gjennomføringstiltak  

(modul 1), opprette en informasjonskilde for de enkelte 

anlegg i henhold til det europeiske registeret over 

utslipp og overføring av forurensende stoffer (modul 2), 

bekrefte at de beste tilgjengelige teknikker er riktig 

anvendt i tillatelsene (modul 3) og kontrollere anven-

delsen av sektorvise minstekrav (modul 4). 

4) I henhold til artikkel 72 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal 

medlemsstatene gjøre opplysningene tilgjengelige i 

elektronisk format. 

5) For å sikre konsekvens og sammenheng i opplysningene 

fra medlemsstatene bør Kommisjonen, med bistand fra 

Det europeiske miljøvernbyrå, utvikle et særlig 

elektronisk rapporteringsformat. 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i 

direktiv 2010/75/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatenes rapportering 

Medlemsstatene skal gjøre opplysninger om gjennomføringen 

av direktiv 2010/75/EU tilgjengelige for Kommisjonen ved å 

svare på spørreskjemaene i vedlegg I og II ved bruk av det 

særlige elektroniske formatet som er utviklet for dette formål. 

Svaret på spørreskjemaet i vedlegg I skal sendes inn senest 

30. september 2014. 

Svaret på spørreskjemaet i vedlegg II skal sendes inn senest 

30. september 2017. 

  

(8) EUT L 24 av 29.1.2008, s. 8. 

2020/EØS/57/59 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 12. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

Janez POTOČNIK 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

Spørreskjema om gjennomføringen av direktiv 2010/75/EU som omhandlet i artikkel 1 annet ledd 

Generelle merknader: 

a)  Svarene på dette spørreskjemaet skal omfatte perioden fra 7. januar 2013 til 31. desember 2013. 

b)  Når det i et spørsmål anmodes om opplysninger om parametrer som varierer over tid, bør svaret gjelde 

situasjonen 31. desember 2013. 

c)  I svarene på spørsmålene nedenfor skal det gis opplysninger bare om de endringer medlemsstatene har innført 

for å gjennomføre bestemmelsene omhandlet i artikkel 80 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU. 

d)  I dette spørreskjemaet menes med «medlemsstatens politikk eller retningslinjer» alle eksisterende 

gjennomføringstiltak som er utarbeidet eller anvendt på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan. Dersom en 

medlemsstat ønsker å inkludere opplysninger om bestemmelser som gjennomfører direktiv 2010/75/EU i 

nasjonal lovgivning, må den likevel oppfylle kravene i artikkel 80 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU. 

1. Manglende oppfyllelse (artikkel 8) 

Hvilke kriterier skal legges til grunn for å avgjøre om manglende oppfyllelse av vilkårene for tillatelse «utgjør en 

umiddelbar fare for menneskers helse eller truer med å forårsake en umiddelbar vesentlig negativ virkning på 

miljøet»? 

2. Vilkår for tillatelse (artikkel 14) 

Gi en kort beskrivelse av medlemsstatens eventuelle politikk eller retningslinjer i følgende spørsmål og, dersom 

tekster er tilgjengelige på Internett, en lenke til dem: 

2.1  Hvordan sikres det at BAT-konklusjoner ligger til grunn når vilkårene for tillatelsen fastsettes (artikkel 14 nr. 3)? 

2.2  Hvordan kan vedkommende myndigheter fastsette strengere vilkår for tillatelse enn dem som kan oppnås ved 

bruk av de beste tilgjengelige teknikker (BAT) som beskrevet i BAT-konklusjonene (artikkel 14 nr. 4)? 

3. Utslippsgrenseverdier, tilsvarende parametrer og tekniske tiltak (artikkel 15) 

Gi en kort beskrivelse av medlemsstatens eventuelle politikk eller retningslinjer i følgende spørsmål og, dersom 

tekster er tilgjengelige på Internett, en lenke til dem: 

3.1  Hvordan fastsettes utslippsgrenseverdier i forhold til «utslippsnivåene som er forbundet med de beste 

tilgjengelige teknikker», fastsatt i BAT-konklusjonene (artikkel 15 nr. 3)? 

3.2  Hvordan gis det unntak fra artikkel 15 nr. 3 (artikkel 15 nr. 4)? 

3.3  Hvordan foretas nytte- og kostnadsanalysen som ligger til grunn for slike unntak, og hva anses som 

«uforholdsmessig høyere kostnader sammenlignet med miljøfordelene» (artikkel 15 nr. 4)? 

3.4  Er det noen begrensninger på unntakenes omfang eller varighet (artikkel 15 nr. 4)? 

3.5  Hvordan gis det midlertidige unntak fra kravene i artikkel 11 bokstav a) og b) og fra artikkel 15 nr. 2 og 3 med 

hensyn til prøving og anvendelse av ny teknikk (artikkel 15 nr. 5)? 

4. Overvåkingskrav (artikkel 16) 

Gi en kort beskrivelse av medlemsstatens eventuelle politikk eller retningslinjer i følgende spørsmål og, dersom 

tekster er tilgjengelige på Internett, en lenke til dem: 

4.1  Hvordan sikres det at BAT-konklusjonene legges til grunn ved fastsettelse av overvåkingskrav i tillatelser 

(artikkel 16 nr. 1)? 

4.2  Hvordan fastsettes hyppigheten av den regelmessige overvåkingen av jord og grunnvann (artikkel 16 nr. 2)?  
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4.3  Hvordan brukes en «systematisk vurdering av risikoen for forurensning» til å berettige at overvåking av jord og 

grunnvann skjer mindre hyppig enn fastsatt (artikkel 16 nr. 2)? 

5. Generelle bindende bestemmelser (artikkel 17) 

Når det anvendes generelle bindende bestemmelser for å gjennomføre direktiv 2010/75/EU: 

5.1  Hvilke krav, virksomhetsformer (som oppført i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU) og forurensende stoffer 

omfattes av de generelle bindende bestemmelsene? 

5.2  Hvordan sikrer generelle bindende bestemmelser «en integrert tilnærming og et høyt nivå for miljøvern som 

tilsvarer nivået som kan oppnås med vilkårene for individuell tillatelse» (artikkel 17 nr. 1)? 

5.3  Hvordan sikres det at generelle bindende bestemmelser «bygger på de beste tilgjengelige teknikker» (artikkel 17 

nr. 2)? 

5.4  Hvordan blir generelle bindende bestemmelser «ajourført for å ta hensyn til utviklingen innen de beste 

tilgjengelige teknikker» (artikkel 17 nr. 3)? 

5.5  Hvilke henvisninger gjøres til direktiv 2010/75/EU når generelle bindende bestemmelser «kunngjøres» 

(artikkel 17 nr. 4)? 

5.6  Hvis de generelle bindende bestemmelsene er tilgjengelige på Internett, oppgi en lenke til dem. 

6. Utviklingen innen BAT (artikkel 19) 

6.1  Hvordan følger eller blir vedkommende myndigheter underrettet om offentliggjøring av eventuelle nye eller 

ajourførte BAT-konklusjoner? 

6.2  Hvordan gjør vedkommende myndigheter opplysningene tilgjengelige for den berørte offentlighet? 

7. Revurdering og ajourføring av tillatelser (artikkel 21) 

Gi en kort beskrivelse av medlemsstatens eventuelle politikk eller retningslinjer i forbindelse med følgende 

aspekter ved prosessen for revurdering og ajourføring av vilkårene for tillatelse og, dersom tekster er 

tilgjengelige på Internett, en lenke til dem: 

7.1  Hvilke opplysninger blir driftsansvarlige vanligvis anmodet om i forbindelse med revurdering/ajourføring 

(artikkel 21 nr. 2)? 

7.2  Hvordan blir et anleggs «hovedvirksomhet» definert og/eller fastsatt (artikkel 21 nr. 3)? 

7.3  Hvordan iverksettes revurderingen/ajourføringen i tilfeller av omfattende forurensning, driftssikkerhet eller en 

ny/revidert miljøkvalitetsstandard (artikkel 21 nr. 5)? 

8. Nedlegging av anlegg (artikkel 22) 

8.1  Hvordan avgjøres det hvilke virksomhetsformer som krever at det utarbeides en tilstandsrapport, særlig: 

a)  Hvilke virksomhetsformer oppført i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU anses vanligvis for å omfatte «bruk, 

produksjon eller utslipp av relevante farlige stoffer» (artikkel 22 nr. 2)? 

b)  Hvordan tas det hensyn til «muligheten for forurensning av jord og grunnvann på anleggsstedet» 

(artikkel 22 nr. 2)? 

c)  Hvilke opplysninger må driftsansvarlige innlemme i tilstandsrapporter (artikkel 22 nr. 2)? 

d)  Hvordan er Kommisjonens retningslinjer for «innholdet i tilstandsrapporten» blitt brukt i den forbindelse 

(artikkel 22 nr. 2)? 

8.2  Ved endelig opphør av virksomhet: 

a)  Hvordan vurderer driftsansvarlige «jordens og grunnvannets tilstand med hensyn til forurensning» 

(artikkel 22 nr. 3)? 

b)  Hvordan avgjøres det om et anlegg har forårsaket «betydelig forurensning av jord eller grunnvann» 

(artikkel 22 nr. 3)? 



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1657 

 

c)  Hvordan avgjøres det om forurensning av jord eller grunnvann «utgjør en betydelig risiko for menneskers 

helse eller miljøet» (artikkel 22 nr. 3)? 

d)  Hvordan avgjøres det hvilke nødvendige «tiltak» driftsansvarlige må treffe (artikkel 22 nr. 3 og 4)? 

9. Miljøinspeksjoner (artikkel 23) 

9.1  Hvilke «miljøinspeksjonsplaner» er utarbeidet? Hva inneholder de? Hvor er de offentlig tilgjengelige? Hvis de er 

tilgjengelige på Internett, oppgi en lenke (artikkel 23 nr. 2). 

9.2  Hvilke «programmer for rutinemessige miljøinspeksjoner» er utarbeidet? Hva inneholder de? Hvor er de 

offentlig tilgjengelige? Hvis de er tilgjengelige på Internett, oppgi en lenke (artikkel 23 nr. 4). 

9.3  Hvordan foretas en «systematisk vurdering» av miljørisikoene ved berørte anlegg når det skal avgjøres hvor 

hyppig anlegget skal inspiseres? Gi en kort beskrivelse og vis til relevante retningslinjer (artikkel 23 nr. 4). 

9.4  I hvilke tilfeller blir det foretatt «ikke-rutinemessige miljøinspeksjoner» (artikkel 23 nr. 5)? 

9.5  Hvilke opplysninger pleier inspeksjonsrapportene å inneholde? Hvordan underrettes den driftsansvarlige om 

disse rapportene? Hvordan blir de gjort offentlig tilgjengelige? Er det noen tilfeller hvor disse rapportene ikke er 

blitt gjort offentlig tilgjengelige, tatt i betraktning bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF 

av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon, og om oppheving av rådsdirektiv 90/313/EØF(1) 

(artikkel 23 nr. 6)? 

9.6  Hvilke ordninger finnes for å sikre at driftsansvarlige treffer alle «nødvendige tiltak» som er påvist i rapporten 

etter besøket på stedet (artikkel 23 nr. 6)? 

10. Adgang til opplysninger og offentlighetens innsyn (artikkel 24) 

10.1  Hvordan får offentligheten «mulighet til tidlig og effektiv deltaking» i beslutningsprosesser som gjelder 

utstedelse/ajourføring av vilkår for tillatelse, særlig når det foreslås unntak i henhold til artikkel 15 nr. 4 

(artikkel 24 nr. 1)? 

10.2  Hvordan blir opplysninger gjort tilgjengelige for offentligheten (artikkel 24 nr. 2 og 3)? 

10.3  Blir alle relevante opplysninger gjort tilgjengelige på Internett (artikkel 24 nr. 2 bokstav a), b) og f) og 

artikkel 24 nr. 3 bokstav a))? 

11. Nye teknikker (artikkel 27) 

Hvordan oppmuntrer medlemsstatene til utvikling og anvendelse av nye teknikker, særlig nye teknikker som er 

angitt i BAT-referansedokumenter (artikkel 27 nr. 1)? 

 ______  

  

(1) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26. 



Nr. 57/1658 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

VEDLEGG II 

Spørreskjema om gjennomføringen av direktiv 2010/75/EU som omhandlet i artikkel 1 tredje ledd 

Generelle merknader: 

a)  Dette spørreskjemaet omfatter perioden fra 7. januar 2013 til 31. desember 2016. 

b)  Når det i et spørsmål anmodes om opplysninger om parametrer som varierer over tid, bør svaret gjelde situasjonen 

31. desember 2016. 

MODUL 1 — AJOUFØRING AV GJENNOMFØRING 

Merknad til modul 1: 

Disse spørsmålene gjelder anlegg som omfattes av kapittel II i direktiv 2010/75/EU. 

1. Gjennomføring – endringer 

Er det gjort større endringer i gjennomføringen av direktiv 2010/75/EU siden forrige rapporteringsperiode, 

sammenlignet med opplysningene som ble gitt i svarene på spørreskjemaet i forbindelse med den første 

rapporteringen i henhold til direktivet om industriutslipp? Ajourfør i så fall opplysningene ved å beskrive disse 

endringene og årsakene til dem, og angi henvisninger der det er relevant. 

2. Gjennomføring – vanskeligheter 

Har det oppstått vanskeligheter i forbindelse med anvendelsen av de lover og forskrifter som ble vedtatt i 

samsvar med artikkel 80 nr. 1? Beskriv i så fall disse vanskelighetene og årsakene til dem. 

MODUL 2 – OPPLYSNINGER OM DE ENKELTE ANLEGG 

Merknad til modul 2: 

Henvisninger til annet EU-regelverk gis bare for å angi at det finnes et innbyrdes forhold. Hensikten er ikke å kartlegge 

den nøyaktige forbindelsen mellom anlegg som omfattes av de ulike ordningene. 

3. Gi følgende opplysninger for alle anlegg som omfattes av kapittel II i direktiv 2010/75/EU: 

3.1  Generelle opplysninger: 

 Felt Beskrivelse 

3.1.1 Anleggets referansenummer Entydig identifikator for anlegget i henhold til direktiv 

2010/75/EU. 

3.1.2 Referansenummer for virksomhet som omfattes av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 166/2006 av 18. januar 2006 om opprettelse av et 

europeisk register over utslipp og transport av 

forurensende stoffer og om endring av rådsdirektiv 

91/689/EØF og 96/61/EF(1) (valgfritt) 

Dersom anlegget helt eller delvis omfattes av 

forordning (EF) nr. 166/2006, angis identifikasjons-

nummeret som brukes til rapportering om 

virksomheten i henhold til den forordningen. 

3.1.3 Referansenummer for virksomhet som omfattes av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU av 

4. juli 2012 om kontroll med farene for større ulykker 

med farlige stoffer, og om endring og senere 

oppheving av rådsdirektiv 96/82/EF(2) (valgfritt) 

Dersom anlegget helt eller delvis omfattes av direktiv 

2012/18/EU, angis den entydige identifikatoren som 

brukes i SPIRS-systemet (Seveso Plant Information 

Retrieval System). 

3.1.4 Referansenummer for anlegg som omfattes av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 

13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i 

Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 

96/61/EF(3) (valgfritt) 

Dersom anlegget helt eller delvis omfattes av direktiv 

2003/87/EF, angis den entydige registeridentifikatoren 

fra EUs transaksjonslogg. 

3.1.5 Anleggets navn I et format som samsvarer med feltet «Virksomhetens 

navn», som brukes ved rapportering i henhold til 

forordning (EF) nr. 166/2006, dersom det er mulig. 
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 Felt Beskrivelse 

3.1.6 Virksomhetsformer som omfattes av direktiv 

2010/75/EU 

Alle former for virksomhet som er oppført i vedlegg I 

til direktiv 2010/75/EU, og som utføres på anlegget. 

3.1.7 Andre relevante kapitler i direktiv 2010/75/EU Angi hvilke av kapitlene III, IV, V og VI i direktiv 

2010/75/EU som også får anvendelse på anlegget 

(eller deler av det). 

3.2  Kontaktopplysninger: 

 Felt Beskrivelse 

3.2.1 Driftsansvarliges navn I et format som samsvarer med feltet «Morselskapets 

navn», som brukes ved rapportering i henhold til 

forordning (EF) nr. 166/2006, dersom det er mulig. 

3.2.2 Anleggets adresse – gate/vei, postnummer, sted og 

stat 

I samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en 

infrastruktur for geografisk informasjon i Det 

europeiske fellesskap (INSPIRE)(4), og i et format 

som samsvarer med feltene «Gateadresse», «Sted», 

«Postnummer» og «Stat», som brukes ved 

rapportering i henhold til forordning (EF) 

nr. 166/2006, dersom det er mulig. 

3.3.2 Anleggets breddegrad og lengdegrad I samsvar med direktiv 2007/2/EF og i et format som 

samsvarer med feltet «Nærmere angivelse av 

beliggenhet», som brukes ved rapportering i henhold 

til forordning (EF) nr. 166/2006, dersom det er mulig. 

3.3  Vedkommende myndigheter: 

 Felt Beskrivelse 

3.3.1 Vedkommende myndighet for utstedelse av tillatelser Navn på og e-postadresse(r) til vedkommende 

myndighet(er). 

3.3.2 Vedkommende myndighet for inspeksjoner og 

håndheving 

Navn på og e-postadresse(r) til vedkommende 

myndighet(er). 

3.3.3 Samlet antall besøk på stedet foretatt av ved-

kommende myndigheter (artikkel 23 nr. 4) 

Samlet antall per år for hvert av årene 2013, 2014, 

2015 og 2016. 

3.4  Opplysninger om tillatelse: 

 Felt Beskrivelse 

3.4.1 En nettlenke til aktive tillatelser I henhold til artikkel 24 nr. 2. 

3.4.2 Omfattes anlegget av et unntak i henhold til 

artikkel 15 nr. 4? 

Ja/nei 

3.4.3 Er det utarbeidet en tilstandsrapport i henhold til 

artikkel 22? 

Ja/nei 

(1)  EUT L 33 av 4.2.2006, s. 1. 

(2)  EUT L 197 av 24.7.2012, s. 1. 

(3)  EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(4)  EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1. 
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MODUL 3 – OPPLYSNINGER SOM SÆRLIG GJELDER VISSE SEKTORER 

Merknader til modul 3: 

Denne modulen gjelder anlegg hvor offentliggjorte beslutninger om BAT-konklusjoner har ført til en 

revurdering/ajourføring av tillatelsen i rapporteringsperioden, dvs. anlegg hvor hovedvirksomheten omfattes av 

— Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/134/EU av 28. februar 2012 om fastsettelse av BAT-konklusjoner 

for glassproduksjon i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp(1), eller 

— Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/135/EU av 28. februar 2012 om fastsettelse av BAT-konklusjoner 

for jern- og stålproduksjon i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp(2). 

4. Vilkår for tillatelse (artikkel 14) 

Er andre informasjonskilder enn BAT-konklusjoner blitt lagt til grunn når vilkårene for tillatelse fastsettes 

(artikkel 14 nr. 3)? 

5. Strengere vilkår for tillatelse (artikkel 14 nr. 4 og artikkel 18) 

5.1  Hvilke miljøkvalitetsstandarder har gjort det nødvendig med strengere vilkår enn dem som kan oppnås ved bruk 

av BAT, og hvilke utfyllende tiltak er blitt fastsatt i tillatelsen (artikkel 18)? 

5.2  Gi eksempler på andre situasjoner hvor vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 14 nr. 4 har fastsatt 

strengere vilkår for tillatelse enn dem som kan oppnås ved bruk av BAT. 

6. Fastsettelse av vilkår for tillatelse når det ikke finnes relevante BAT-konklusjoner (artikkel 14 nr. 5 og 6) 

6.1 Beskriv framgangsmåten for og eksempler på fastsettelse av vilkår for tillatelse: 

a)  på grunnlag av en beste tilgjengelige teknikk som ikke er beskrevet i noen av de relevante BAT-

konklusjonene (artikkel 14 nr. 5), 

b)  på grunnlag av en beste tilgjengelige teknikk som er fastsatt etter samråd med den driftsansvarlige fordi 

BAT-konklusjonene ikke omfatter «en virksomhet eller en type produksjonsprosess som finner sted i et 

anlegg» eller «ikke behandler alle potensielle miljøvirkninger av virksomheten eller prosessen» (artikkel 14 

nr. 6). 

6.2  For ovennevnte eksempler angis 

a)  hvorfor opplysningene i BAT-konklusjonene ikke kom til anvendelse, 

b)  hvilke ytterligere informasjonskilder som ble brukt til å fastsette beste tilgjengelige teknikk, 

c)  hvordan det ble tatt særlig hensyn til kriteriene oppført i vedlegg III til direktiv 2010/75/EU. 

7. Utslippsgrenseverdier, tilsvarende parametrer og tekniske tiltak (artikkel 15) 

7.1  For tillatelser hvor en eller flere utslippsgrenseverdier skiller seg fra de utslippsnivåer som er forbundet med de 

beste tilgjengelige teknikker når det gjelder verdier, tidsrom eller referansevilkår (artikkel 15 nr. 3 bokstav b): 

a)  beskriv arten av de andre utslippsgrenseverdiene og gi eksempler på dem, 

b)  ved hjelp av sammendraget av resultater nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav d) i), gi eksempler som viser 

hvordan utslippsovervåking er anvendt «for å sikre at utslipp under normale driftsforhold ikke overstiger 

utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikker» (artikkel 15 nr. 3 annet ledd). 

7.2  Angi følgende for alle anlegg som har fått innvilget et unntak i henhold til artikkel 15 nr. 4: 

a)  utslippskilder som omfattes av et unntak, 

b)  utslippsnivåer som er forbundet med BAT og som omfattes av et unntak, 

c)  faktiske utslippsgrenseverdier, 

d)  overgangsperiode(r) som eventuelt er innvilget for å oppfylle artikkel 15 nr. 3, 

e)  nettsted(er) med opplysninger om anvendelsen av unntak fra artikkel 15 nr. 4 (artikkel 24 nr. 2 bokstav f). 

7.3  Er det gitt midlertidige unntak for prøving og anvendelse av ny teknikk (artikkel 15 nr. 5)? 

  

(1) EUT L 70 av 8.3.2012, s. 1. 

(2) EUT L 70 av 8.3.2012, s. 63. 
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8. Overvåking (artikkel 16) 

8.1  Generelt sett, hvilke overvåkingshyppigheter er fastsatt i tillatelser med hensyn til utslipp til luft, vann, 

jord/grunnvann og andre relevante prosessparametrer? 

8.2  Hvordan er BAT-konklusjoner blitt anvendt til å fastsette disse hyppighetene? 

9. Revurdering og ajourføring av vilkårene for tillatelse (artikkel 21) 

For alle revurderinger av tillatelser som ikke er avsluttet innen 8. mars 2016 skal følgende angis: 

a)  anleggenes navn og tillatelsens referansenummer, 

b) årsakene til at revurderingen ikke er avsluttet, 

c)  datoen når revurderingen vil bli avsluttet. 

10. Annet 

Har du tilbakemeldinger om praktiske problemer i forbindelse med anvendelsen av BAT-konklusjonene for de to 

sektorene som omfattes av modul 3? 

MODUL 4 – MINSTEKRAV 

11. Avfallsforbrenning og samforbrenning 

For anlegg som omfattes av kapittel IV i direktiv 2010/75/EU: 

11.1  Angi de anlegg som vedkommende myndigheter har godkjent vilkår for i henhold til artikkel 51 nr. 1, 2 eller 3, 

samt de faktiske vilkår som er godkjent og resultatene av de kontroller som foretas i den forbindelse (artikkel 51 

nr. 4). 

11.2  For hvert forbrennings- og samforbrenningsanlegg for avfall med en kapasitet på 2 tonn eller mer per time skal 

følgende angis: 

a)  opplysninger om hvordan anlegget fungerer og overvåkes, 

b)  en redegjørelse for hvordan forbrennings- eller samforbrenningsprosessen forløper (angi driftstimer og, 

eventuelt, antall tilfeller og sammenlagt varighet av havari), 

c)  utslippsnivåene til luft og vann sammenlignet med utslippsgrenseverdiene, 

d)  en beskrivelse av hvordan disse opplysninger er gjort tilgjengelige for offentligheten, herunder en lenke til 

eventuelle relevante nettsteder opprettet for dette formål (artikkel 55 nr. 2). 

12. Utslipp av løsemidler 

For anlegg som omfattes av kapittel V i direktiv 2010/75/EU: 

12.1  Dersom medlemsstatene har valgt å anvende en reduksjonsplan (som beskrevet i del 5 i vedlegg VII) i stedet for 

utslippsgrenseverdier, hvilke framskritt er gjort med å oppnå en tilsvarende utslippsreduksjon (artikkel 59 nr. 1 

bokstav b)? 

12.2  Angi hvilke anlegg som omfattes av unntak som er gitt i samsvar med artikkel 59 nr. 2 eller artikkel 59 nr. 3, 

samt årsakene til at unntakene er gitt. 

 ____________  


