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Sammanfattning 

Ett begrepp som idag ofta används inom den politiska miljödebatten är ”Hållbar utveckling”. 

Med en hållbar utveckling menas att man strävar efter en balans mellan ekonomisk, ekologisk 

och social utveckling på ett hållbart sätt. Ett av den Europeiska Unionens (EU) sätt att försöka 

föra den hållbara utvecklingen framåt är införandet av ett industriutsläppsdirektiv. 

Industriutsläppsdirektivet syftar till att skapa konkurrensneutralitet inom EU och samtidigt 

driva på arbetet och användandet av teknik med minskad miljöpåverkan. 

Industriutsläppdirektivet riktar sig, precis som det låter, mot industrier inom EU och allt 

eftersom direktivet implementeras tvingas industrierna anpassa sig därefter.  

Denna studies syfte är att skapa förståelse för hur arbetet kring införandet av 

industriutsläppsdirektivet sker hos en tung industri i Sverige, hur de påverkas och hur de 

anpassar sig. För att uppfylla studiens syfta har undersökningar kring ämnet gjorts genom att 

enkäter skickats ut till järn- och stålindustrier i Sverige där de fått besvara frågor kring det 

aktuella ämnet kopplat till deras egen verksamhet. Observationer inom väggarna på en tung 

industri i Sverige har också gjorts för att skapa förståelse för hur arbetet kring 

industriutsläppdirektivet sker i praktiken.  

Genom undersökningarna som gjordes visade det sig att de flesta järn-och stålindustrierna i 

Sverige finner att extra akademisk arbetsbörda skapas för svenska industrier i och med att 

industriutsläppsdirektivet implementeras trots att de gillar syftet med det. Sveriges järn- och 

stålindustrier finner direktivet svårtolkat i och med att direktivets krav ställs på ett annorlunda 

sätt emot vad svenska järn- och stålindustrier är vana vid. De svenska järn- och 

stålindustrierna finner vissa av direktivets krav som överflödiga i och med att Sverige redan 

har bra gällande lagar sen tidigare gällande samma områden.  

 

Nyckelord: Industriutsläppsdirektivet, BAT-slutsatser, Statusrapport, Hållbar utveckling, 

Ekologisk modernisering, Tunga industrier, Järn- och stålindustrier. 
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Abstract 

A concept which is widely used nowadays within the political environment debate is 

"Sustainable development". Sustainable development means to strive for a balance between 

economic, ecological and social development in a sustainable manner. One of the European 

Union (EU) ways to go in purpose to try to bring sustainable development forward is the 

introduction of an Industrial Emissions Directive. Industrial Emissions Directive aims to 

create competition neutrality within the EU and to push forward the work and the use of 

technologies with reduced environmental impact. Industrial emissions directive is addressed, 

just as it sounds, the industries, in the EU and as the directive is implemented industries 

becomes forced to adapt accordingly. 

 

Purpose of this study is to create an understanding of how the work surrounding the 

implementation of the industrial emissions directive occurs in a heavy industry in Sweden, 

how they are affected and how they adapt. To meet the study's aim, studies on the subject has 

been made by sending out a survey to all of the iron and steel industries in Sweden, where 

they had to answer questions about the topic linked to their own activities. Observations 

within the walls of a heavy industry in Sweden have also been made to create an 

understanding of how the work on the industrial emissions directive occurs in practice. 

 

Through surveys carried out showed that the majority of the iron and steel industries in 

Sweden find that extra academic workload created for Swedish industry as the Industrial 

Emissions Directive is implemented, although they like the purpose of it. Sweden's iron and 

steel industries find difficult to interpret the Directive in that directive demands a different 

way to what the Swedish iron and steel industries are accustomed. The Swedish iron and steel 

industries find some of the directive's requirements unnecessary, because of the fact that 

Sweden already has good current laws in force within the same areas since many years back. 

Keywords: Industrial Emissions Directive, BAT conclusions, Status Report, Sustainable 

development, Ecological modernization, Heavy industries, Iron and steel industries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Ordlista 

 

 

Tung industri 

 

Kategori för miljöfarliga verksamheter som 

förorenar luft, vatten och/eller mark. 

 

 

 

IPPC 

 

Industrial Pollution Prevention and Control 

directive. (på svenska kallas det; Direktivet 

församordnande åtgärder för att förebygga 

och begränsa föroreningar).  

 

 

IED 

 

Industrial Emission Directive. (på svenska 

kallas det; Industriutsläppsdirektivet). 

 

 

BAT 

 

Best Available Technique. (på svenska 

kallas det Bästa tillgängliga teknik).  

 

 

 

BREF 

 

Best available technique REFerence 

document. (på svenska kallas det för 

Referensdokument för bästa tillgängliga 

teknik). 

 

 

 

BAT AEL 

 

Best Available Technique - Associated 

Emission Level. (på svenska kallas det 

Tillhörande emissionsnivå för bästa 

tillgängliga teknik). 

 

 

TWG 

 

Technical Working Group. (på svenska 

kallas det Teknisk arbetsgrupp). 

 

 

Jernkontoret 

 

Den svenska stålindustrins 

branschorganisation. 

 

MIFO 

 

Metodik för inventering av förorenande 

ämnen.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Hållbar utveckling är ett begrepp som hela världen använder sig av idag. Begreppet grundades 

i Brundtlandsrapporten från 1987 och handlar om att koppla samman miljö med de sociala 

och ekonomiska faktorerna. Hållbar utveckling handlar utgör en slags målsättning för hur vi 

människor bör sträva efter att förbättra våra levnadsvillkor. Det som är speciellt med denna 

typ av målsättning är att det är själva vägen till målet som är det viktiga snarare än att endast 

nå målet. Genom hållbar utveckling ser man inte ett problems som löst bara för att det inte 

syns här och nu utan man försöker se till en lösning som kommer förhindra att samma eller 

liknande problem uppkommer igen längre fram i tiden (Corell & Söderberg, 2012). 

Något som kan tillföra till en hållbar utveckling är konkurrensneutralitet och ett högre 

välstånd. Industriell verksamhet spelar en viktig roll för Europas ekonomiska välstånd, men 

bidrar också till miljöförorening genom industriutsläppen till luft, vatten och mark. För att 

uppnå både hälso- och miljövinster för EU:s medborgare behövs ett gemensamt regelverk för 

industriell verksamhet inom EU (Sveriges Regering, 2012).  En lagstiftning som skulle kunna 

bidra till att uppnå detta är det så kallade industriutsläppdirektivet som är gemensam för alla 

länder inom EU (Sparrman, 2012). 
 

Det som vill uppnås med ett införande av detta direktiv är dels att skapa konkurrensneutralitet 

inom EU men även att uppnå en ökad användning av bästa tillgängliga teknik hos miljöfarliga 

industrier för att minska utsläppen (Europeiska Miljöbyrån, 2011). Direktivet ses också kunna 

bidra till ökad miljönytta på så sätt (Sparrman, 2012). Genom en ökad användning av bästa 

tillgängliga teknik skickar man ut en signal inom företaget om att eftersträvan att till lägsta 

möjliga kostnad åstadkomma de miljöresultat som beskrivs i direktivets slutsatser (Europeiska 

Miljöbyrån, 2011). 

I och med det nya direktivet har medlemsstaterna fått nya verktyg för kontrollering och 

övervakning av efterlevnad av den nya lagstiftningen samt en chans att påverka de 

bestämmelser som införs. Informationen till allmänheten har även förbättrats (Europeiska 

Miljöbyrån, 2011).  

Innan Industriutsläppdirektivet började gälla fanns ett annat gällande direktiv som kallas IPPC 

– direktivet inom EU. IPPC är en förkortning av Industrial Pollution Prevention and Control 

och på svenska kallades det för; Direktivet för samordnade åtgärder för att förebygga och 

begränsa föroreningar, men även inom Sverige använde man sig av förkortningen IPPC- 

direktivet (Månsson med flera, 2015). 

De verksamheter som berördes var industrier inom energisektorn, metall- och mineralindustri, 

kemisk industri, avfallshantering, massa- och pappersindustri, livsmedelsindustri, stora 

anläggningar med djurhållande verksamhet m.m. (Månsson med flera, 2015). 

IPPC-direktivet introducerade det integrerade synsättet för miljöhantering på europanivå. 

Detta synsätt innebar att industrier skulle pröva alla miljöaspekter i ett sammanhang. Målet 

med direktivet var att uppnå en hög skyddsnivå för miljön i helhet och försöka motverka att 

olika typer av föroreningar skulle kunna föras över från en miljödel till en annan (Månsson 

med flera, 2015).   

IPPC – direktivet slutade gälla som ett självständigt direktiv den 7 januari 2013 (Månsson 

med flera, 2015).   
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IPPC direktivet ersattes då av det så kallade IED direktivet (Månsson med flera, 2015). IED är 

en förkortning av Industrial Emissions Directive och utgör en samling bestämmelser som 

gäller för företag inom EU, på svenska kallas det Industriutsläppsdirektivet (Johansson, 

2014). Det är ett s.k. minimidirektiv, vilket innebär att medlemsländerna har rätt att införa 

eller behålla strängare, men inte mildare, krav än de som följer av direktivet (Månsson med 

flera, 2015).  Syftet med IED är att det skulle kunna bidra till både en ökad miljönytta i 

Europa men även till mer konkurrensneutrala villkor inom Unionen (Blixt, 2012). 

Det nya Industriutsläppsdirektivet ersatter sju tidigare direktiv, nämligen IPPC-direktivet, 

direktivet för stora förbränningsanläggningar, direktivet för avfallsförbränning, direktivet om 

organiska lösningsmedel samt tre direktiv för tillverkning av titandioxid (Annelie Johansson, 

Länsstyrelsen 2014). Jämfört med det tidigare IPPC-direktivet har två branscher tillkommit i 

det nya IED, nämligen impregnering av trä och tillverkning av träskivor. De reningsverk som 

renar avloppsvatten från en IED-verksamhet belägen utanför verksamhetsområdet, har även 

de tillkommit (Månsson med flera, 2015). Det nya industriutsläppsdirektivet innebär 

skärpningar i kraven att tillämpa bästa tillgängliga teknik inom företaget samt att redovisa 

föroreningar i jämförelse med det gamla direktivet (Månsson 2014 (A)).  

Kraven för bästa tillgängliga teknik heter på engelska Best Available Technique och förkortas 

som BAT. Dessa kallas inom IED för BAT-slutsatser och utgör en stor del av innehållet i 

direktivet. Hittills är det bara järn och ståltillverkningen som fått gällande BAT-slutsatser 

uppsatta. BAT-slutsatserna införs som bindande generella föreskrifter i 

industriutsläppsdirektivet. BAT-slutsatserna är branschvisa och har samma miniminivå på 

miljökraven för alla företag inom EU (Vidarve, 2013) men tre av dem gäller för alla 

verksamheter; Allmänna BAT-slutsatser, Miljö- och Energiledningssystem samt 

Materialhantering. 

Alla medlemsländer är skyldiga att förhålla sig till de satta BAT-slutsatserna genom att 

materiell tillämpa de metoder som anses vara nödvändiga för att se till att alla lämpliga 

förebyggande åtgärder mot potentiella industriella föroreningar vidtas. Företagen ska 

dessutom se till att den bästa tillgängliga tekniken för detta används, att energieffektivisering 

vidtas och att ingen betydande förorening sker (Petterson & Söderholm, 2014).  

Det finns två olika former av BAT-slutsatser; de utan utsläppsvärden och de med 

utsläppsvärden (vid normal drift) (Gidlund, 2014). När och hur BAT-slutsatserna skall följas 

står skrivet i Industriutsläppsdirektivet (Månsson, 2014 (B)). Klarar man inte av att uppnå de 

BAT-slutsatser som verksamheten omfattas av så har verksamheten möjlighet att ansöka om 

dispens och alternativvärden, dessa ges av Miljöprövningsdelegationen. Vid ansökan om 

dispens tar miljöprövningsdelegationen hänsyn till bland annat verksamhetens geografiska 

belägenhet, de lokala miljöförhållandena och dess tekniska egenskaper. Vid ansökan om 

alternativvärde översätter miljöprövningsdelegationen BAT-slutsatsen till ett mer ”svenskt” 

villkor (Hedelius Bruu, 2013). 

Till var och en av de BAT-slutsatser som innehåller utsläppsvärden finns sedan också något 

som kallas för en BAT AEL. BAT AEL är en förkortning för Best Available Technique - 

Associated Emission Levels som på svenska betyder Bästa tillgängliga teknik – Tillhörande 

utsläpps nivåer. En BATAEL är den utsläppsnivå som erhålls vid användandet av BAT vid 

normal drift (Asplind, 2013). 

Alla BAT-slutsatser finns skrivna i så kallade BREF dokument för att orientering bland alla 

dessa lagar lättare ska kunna ske. BREF är förkortningen av BAT – Reference Document som 

i sin tur är en förkortning av Best Available Technique Reference Document. Dessa dokument 

är särskilt framtagna av Europeiska Unionen (Månsson med flera, 2015). 
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BREF – dokumenten redovisar vad som anses vara den bästa tillgängliga tekniken i form av 

BAT-slutsatserna. BREF-dokumenten finns i två olika former, horisontella och vertikala.  De 

vertikala BREF-dokumenten är indelade efter industrisektorer, t.ex. järn- och ståltillverkning 

och de horisontella BREF-dokumenten är indelade i generella frågor som berör samtliga 

industrisektorer, t.ex. energifrågor, transport osv. (Månsson med flera, 2015). 

Arbetet med att ta fram de olika BAT-slutsatserna för varje enskild industrisektor görs av en 

TWG, Technical Working Group (arbetargrupp på svenska). 

Dessa TWG består av representanter från EU-länder inom varje industrisektor samt olika 

miljöorganisationer. Arbetet leds av den Europeiska IPPC-byrån, belägen i Sevilla, Spanien. 

Det som görs är att industrierna tillsammans tar fram information och data som sen utväxlas 

med varandra och tar sen med hjälp av dessa tillsammans fram synpunkter på de utkast till 

BREF – dokument som IPPC-byrån tagit fram. Arbetet som varje individuell TWG gör löper 

över en tidsperiod på ungefär 2 år (Månsson, 2015). En BREF ses sen över och ändras vart 

åttonde år (Blixt, 2014).  

 

Bilden ovan är hämtad från Naturvårdsverket. 2015. 

BREF – dokumenten är omfattande på engelska men de tillhörande BAT – slutsatserna finns 

även skrivna på svenska för att bringa ännu tydligare förståelse hos de berörda 

verksamheterna i Sverige (Månsson med flera, 2015). 

 

BREF – dokumenten är omfattande på engelska men de tillhörande BAT – slutsatserna finns 

även skrivna på svenska för att bringa ännu tydligare förståelse hos de berörda 

verksamheterna i Sverige (Månsson med flera, 2015). 

Eftersom Europa är ett stort område så skiljer sig förutsättningarna för industrier genom att 

både miljö, natur och nationella miljöarbeten skiljer sig, det är på grund av detta som tunga 

svenska industrier valt att undersökas. 
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1.2 Syfte och Frågeställning 

Syftet med undersökningen är att skapa förståelse för hur arbetet kring införandet av 

industriutsläppsdirektivet sker hos en tung industri i Sverige, hur de påverkas och hur de 

anpassar sig. Fokus kommer hamna på hur just en tung svensk industris miljöarbete påverkas 

av direktivet och ett illustrativt Case har valts ut i form av Uddeholms AB i Hagfors. 

Eftersom Europa är ett stort område så skiljer sig förutsättningarna för industrier genom att 

både miljö, natur och nationella miljöarbeten skiljer sig, det är på grund av detta som tunga 

svenska industrier valt att undersökas. 

Syftet med studien är att undersöka hur arbetet kring införandet av industriutsläppsdirektivet 

sker hos en tung industri i Sverige, hur de påverkas och hur de anpassar sig. Fokus kommer 

hamna på hur just en tung svensk industris miljöarbete påverkas av direktivet. studien 

undersöker även vilka svårigheter en tung svensk industri kan stöta på i arbetet med 

implementeringen av industriutsläppsdirektivet samt om det gynnar eller missgynnar att vara 

verksam i Sverige när ett direktiv av denna typ införs. 

 Hur påverkas miljöarbetet hos en tung svensk industri av införandet av 

Industriutsläppsdirektivet? 

 

Hur påverkas miljöarbetet hos en tung svensk industri av införandet av 

Industriutsläppsdirektivet? 
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1.3 Arbetets disposition 

Uppsatsen startas upp med ett avsnitt om relevanta teorier som syftar till att senare i uppsatsen 

knytas samman med resultatet och bilda ett material att därefter diskutera kring i ett separat 

avsnitt. Efter att teorierna presenterats följer ett avsnitt gällande de metoder som valts ut till 

den undersökning som gjorts. Metodavsnittet inleds med information om valda metoder 

därefter genomförandet följt av validitet och reabilitet innan avsnittet avslutas med en analys 

och kritisk reflektion över de valda teorierna. Direkt efter metodavsnittet kommer ett kort 

avsnitt med kontext, denna information presenterar definitionen av vad en tung industri är och 

vad de har för betydelse för miljö och välfärd. Det femte avsnittet avser resultatet för vad 

undersökningen gett genom användning av de valda metoderna. Resultatdelen startar med en 

allmän beskrivning av hur implementeringen av industriutsläppsdirektivet påverkar tunga 

industrier i Sverige, därefter följer insamlat material innan en kort verksamhetsbeskrivning av 

en tung industri och ytterligare insamlat material presenteras. Efter avsnittet med resultatet 

kopplas teorierna till resultatet och en diskussion förs om det aktuella ämnet innan eventuella 

slutsatser dras i det sista avsnittet. 
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2. Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas de teorier som kan kopplas samman med industriutsläppsdirektivet 

och dess betydelse. Genom att dra paralleller och likheter mellan de valda teorierna och det 

resultat som undersökningen ger kommer en diskussion kring det aktuella ämnet lättare kunna 

föras och på så sätt kan en ännu större förståelse skapas.   

 

2.1 Ekologisk modernisering 

Begreppet ekologisk modernisering grundades av miljösociologer (Uggla, 2009) någon gång 

på 1980-1990 talet i Tyskland. Detta begrepp växte sig sen starkare och expanderade till 

övriga länder i världen och är idag en del av den globala miljödebatten. Ekologisk 

modernisering går ut på att man förstår sambandet mellan samhälle och miljö samt produktion 

och konsumtion. Den ekologiska moderniseringen är för en teknisk utveckling så länge som 

det inte missgynnar miljön på något sätt samt att det kan bidra till den hållbara utvecklingen 

vi strävar mot i dagens samhällen. Miljöproblemen kan inte längre ses som enbart lokala eller 

regionala angelägenheter utan det behöver från och med nu ligga i allas intresse att värna om 

vår planet (Hajer, 1996).  

Ekologisk modernisering vill försöka möjliggöra en ekonomisk tillväxt samtidigt som en 

minskning av miljöpåverkan sker. Genom en förståelse av kopplingen mellan människans 

handlingar och miljön kan en förändring ske gällande människors konsumtionsvanor och 

tankesätt kring konsumtion samt förändra den intensiva produktion som sker i hela världen 

idag. Det är fullt möjligt att dessa två områden kan kombineras för att uppnå det hållbara 

samhället som hela världen strävar efter idag (Paterson, 2009).  

Ekologisk modernisering är inom politiken en väg att gå som gynnar både tillväxt och miljö 

på samma gång utan att hota något intresse i samhället. Detta är en stadig väg att gå mot den 

hållbara utveckling som man vill försöka skapa (Galaz R & Thorsell, 2001). När man pratar 

om ekologisk modernisering brukar man ofta prata om så kallad ”grön teknik”, begreppet 

grön teknik är en mycket tydlig beskrivning av vad ekologisk modernisering strävar efter. 

Den gröna tekniken ses som en öppning till en helt ny marknad där miljöproblemen 

omvandlas från hot till möjligheter. I Sverige beskrevs år 2006 den klimatförändring vi står 

inför som ett globalt problem som endast kan lösas genom att alla världens länder går samman 

och bekämpar dem gemensamt. Med en ekologisk modernisering anser man att det genom 

innovationer och tillväxt finns stora möjligheter att uppnå den hållbara utvecklingen man 

strävar mot att uppnå (Uggla, 2009). 

Trots detta tydliga budskap håller inte alla samhällsvetare med utan lyfter istället fram att 

strategin är alltför starkt centrerad kring näringslivet och dess behov i industrialiserade länder. 

De menar att man inom den ekologiska moderniseringen inte tänkt på att 

hållbarhetsproblemen förknippade med social rättvisa inom och mellan generationer inte finns 

med på dagordningen. Statsvetare anser även att allt för stort fokus läggs på de nationella 

miljöproblemen så som vatten föroreningar osv istället förde stora internationella och 

komplexa hållbarhetsproblemen som finns idag (Galaz R & Thorsell, 2001). 

Företrädare för ekologisk modernisering förutsätter att en fortsatt ekonomisk och teknisk 

utveckling med hjälp av naturvetenskapligt kunnande, kommer effektivisera nyttjandet av 

naturresurser utan att tillväxten minskar. Med ekologisk modernisering förenas miljöhänsyn, 

hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt och riktar in sig på sökandet efter konstruerandet av 
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en grön produktionsteknologi. Istället för att se miljöproblem som ett tecken på förfall så ser 

man det som en utmaning på innovation inom den ekologiska moderniseringen (Hajer, 1996).   

 

2.2 Implementering 

Implementering är ett begrepp för den process som sker när en ny lag, ett nytt direktiv eller 

förordning införs i ett lands lagstiftning. Processen som sker mellan politiskt beslutsfattande 

och verkställande av t.ex. en ny lag kallas alltså för implementering (Versluis, 2007). 

När nya förordningar eller direktiv implementeras i EU:s medlemsländer gäller olika juridiska 

processer. Förordningar är direkt tillämpliga i alla länder men måste inte införlivas i ländernas 

tidigare uppsatta nationella lagar, det måste däremot ett direktiv göra då dess form och 

tillvägagångssätt i genomförandet har överlåtits till de nationella myndigheterna att 

bestämma. Detta kallas för en ”mjuk lagstiftning” i och med den öppna samordningsmetoden 

som ges till nationerna. Det är upp till medlemsländerna att tillsammans bestämma de bästa 

lösningarna för hur t.ex. direktivet skall se ut (Sveriges Regering, 2014).  

Det kan i praktiken hända att det bestämda innehållet i ett EU-direktiv inte matchar ett av 

medlemsländernas nationella lagstiftningar och då kan stora förändringar tvingas ske i ett land 

i form av nya uppsättningar av policys osv. Händelser av denna typ kan ge ett land stort 

anpassningstryck. Anpassningstrycket är dock endast avgörande om stora förändringar krävs 

medans implementeringsprocessen väntas löpa på smidigt och direktivet endast kräver mindre 

förväntningar på inhemska förhållanden (Falkner, 2005).  

För att de direktiv som EU inför skall passa mångfalden av politiska arenor och nationella 

lagstiftningar är dess innehåll ofta vagt formulerade. Detta är för att ge en frihet till 

medlemsländerna att själva kunna göra en tolkning av direktivet och sedan anpassa det till 

sina egna nationella lagstiftningar (Wiklund, 2006).  

I och med den stora frihet som ges till medlemsländerna att tolka direktivet själva kan 

problematik skapas då de olika medlemsländerna kan få svårt att förstå vad som förväntas av 

dem vilket i sin tur kan leda till att införandet av ett och samma direktiv ser olika ut 

medlemsländerna emellan (Falkner med flera, 2004). När flera aktörer blir inblandade på 

detta vis och nationerna själva har möjlighet att tolka vad som skall införas kan själva 

genomförandet påverkas negativt genom att tillfällen för misslyckade implementeringar och 

motsträvanden ökar. Det är därför mycket viktigt att medlemsländerna förstår sina respektive 

ansvarsområden så att implementeringen fungerar bra (Falkner, 2005).  

När en implementering sker har berördas finansiella tillgångar stor betydelse. Ett direktiv kon 

medföra stora ekonomiska kostnader i och med den nya teknik som kan krävas av direktivet. 

För att kunna påverka detta kan länderna behöva å stöd av instutioner i form av material och 

ideér (Cowles, 2001).  

Tecken på att en implementering av ett direktiv skett ineffektivt kan visas genom missförstånd 

eller misstolkningar av innehållet, brister i implementeringens administrativa kapacitet eller 

extraordinära politiska situationer så som regeringskriser (Falkner, 2005).   

Ett exempel på när ett lands nationella lagstiftning skiljer sig finns i Sverige och handlar om 

förvaltning. Ide svenska förvaltningsmyndigheterna består av de olika departementen, 

statsförvaltningen, länsstyrelserna och kommunerna. I dessa organisationer ingår landstings- 

och kommunalpolitiker, anställda tjänstemän samt intresserepresentanter. Den offentliga 

förvaltningens verksamhetsområde varierar efter innehåll och omfång beroende på vilken typ 
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av stat som är aktuell. Den traditionella normen av vad förvaltningsmyndigheten ska göra är 

att bereda och verkställa politikernas beslut inom olika områden. Enligt förvaltningsnormen 

går förvaltningsmyndigheternas arbete i stort sett ut på att arbeta med problemlösning, medan 

politikerna framför allt riktar in sig på konfliktlösning. Politikerna arbetar även med 

värderingar uttryckta i målsättningar och prioriteringar som förvaltningsmyndigheternas 

anställda sen ska försöka finna de bästa och billigaste medlen till för att i sin tur kunna uppnå 

de politiskt uppsatta målen. Den svenska förvaltningen har en internationellt sett unik 

position. I andra länder med liknande system är ministrarna chefer för förvaltningarna och kan 

bestämma utformningen av dess enskilda förvaltningsbeslut. I Sverige är det endast 

regeringen, inte enskilda statsråd, som kan styra enskilda förvaltningsavgöranden (Lundqvist, 

2015).  
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3. Metod och material 

I detta kapitel presenteras och motiveras valda metoder och tillvägagångssätt för 

undersökningen. Även en analys och kritisk reflektion av undersökningen innehållande 

fördelar och nackdelar med de valda metoderna kommer att presenteras innan kapitlet 

avslutas med en reflektion över metodens validitet och reabilitet.  

 

 

3.1 Val av metod 

Metoderna som valdes i förhoppning att kunna besvara undersökningens alla frågeställningar 

var främst enkäter och observationer men även innehållsanalys av dokument har gjorts. Att 

välja att utföra en undersökning med hjälp av tre olika metoder kallas att man gör en 

triangulering och är ett effektivt sätt att få fram material till ett bra resultat på (Wagner med 

flera, 2012). Att det blev just detta metoder som valdes var för att de bidrar med olika typer av 

material som senare kan redovisas i resultatet.  

Med hjälp av enkäter kan undersökningens frågeställningar riktas mot en specifik målgrupp 

och svaren blir på så vis mer relevanta för undersökningens syfte, i det här fallet riktades 

frågorna i enkäterna mot miljöansvariga på stora järn- och stålindustrier runt om i Sverige. Att 

denna verksamhetsgrupp blev målgruppen i denna undersökning var för att det endast är deras 

svar som kan besvara undersökningens olika frågeställningar. Genom att använda sig av 

enkäter kan mycket information tas fram utan att den svarande behöver ägna speciellt mycket 

tid till att svara på frågor i och med att enkäter till stor del består av kryssfrågor med olika 

svarsalternativ som är mest troliga att den svarande kommer att välja. Tydliga, korta och 

specifika frågor i en enkät ger förhoppningsvis därför många svar i och med att människor har 

mer tid till det eller känner att det inte krävs så mycket ansträngning. Denna metod passar bra 

för att samla information som man senare kan sammanställa till ett resultat. Oftast ger 

informationen från enkätsvar material som senare kan sammanställas till statistik men i 

enkäten för denna undersökning har även motivering eller förklaring sökts till i stort sett varje 

fråga. Detta ger mer detaljerad information som kan användas till mer än bara statistik i 

resultatet. 

Att observationer valdes som en av metoderna till denna undersökning var för att få lite mer 

detaljerad och verklighetsskildrande information. Genom observationer kan den information 

som tagits fram genom enkäter eller liknande analyseras för att ta reda på om den verkligen 

stämmer överens med verkligheten (Wagner med flera, 2012). Att observationerna valdes att 

göras på Uddeholms AB var på grund av bra kontakt med miljöchef där sen tidigare. 

Uddeholms AB var även intressant på grund av omfattningen verksamhet och spelar på den 

globala marknaden.  

Innehållsanalyser av dokument sker alltid under en undersökning då tidigare information osv 

söks, därför har denna metod även använts under denna undersökning. Det material som 

innehållsanalys utförts på är det typ av material som funnits relevant och som tyckts komma 

från en tillförlitlig källa såsom statliga dokument, offentliga dokument från EU samt artiklar 

från akademiska tidsskrifter m.m. Det material som valts bort redan utan att genomgått en 

innehållsanalys har varit källor som ansetts opålitliga på något sätt. Exempel på dessa källor 

är bloggar, kvällstidningar och en del organisationer i och med att den information som skrivs 

där ofta innehåller många personliga åsikter eller onformation som gått ryktesvägar.  
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3.2 Studiens datainsamlingsmetoder 

3.2.1 Innehållsanalys av material 

Även innehållsanalyser har gjorts på det material som hittats för att säkerställa källans 

tillförlitlighet. Det material som innehållsanalys utförts på har främst varit material som 

kommit från statliga källor, akademiska tidsskrifter, oberoende informationskällor samt olika 

typer av myndigheter på grund av att dessa anses ha en hög tillförlitlighet.  

Genom att göra en innehållsanalys av det material som hittats kan material sållas bort 

beroende på hur tillförlitlig källan anses vara. Det material som sållats bort vid datainsamling 

har varit material från källor som anses vara opålitliga av olika anledningar, exempel på källor 

vars material sållats bort är bloggar, social media, kvällstidningar, olika organisationer samt 

andra dokument där författaren har en tydlig egen åsikt om det aktuella ämnet. Det material 

som hittats på någon av dessa typer av källor har sållats bort redan innan en innehållsanalys 

utförts helt på grund av att det ansetts opålitliga i ett tidigt skede.  

När en innehållsanalys av ett dokument görs undersöks följande punkter:  

1. Vilken typ av dokument som hittats. 

Är det funna materialet en rapport, en karta, en reklam, en artikel osv? 

 

2. Vilken typ av format som dokumentet skrivits i. 

Är det funna materialet handskrivet, dataskrivet, noteringar, statistik osv? 

 

3. Dokumentets datum. 

 

4. Vem/vilka som skrivit dokumentet. 

 

5. Dokumentets titel. 

 

6. Vem/vilka dokumentet är skrivet för. 

 

7. Vilken information som dokumentet ger. 

När en innehållsanalys av ett dokument görs krävs det att personen som ska analysera är 

mycket kritisk. Innehållsanalysen kommer då ge mer svar och dokumentets eventuella 

relevans och användbarhet blir tydligare (Wagner med flera, 2012). 

 

3.2.2 Enkät-undersökning 

En av metoderna som valdes var som tidigare nämnts enkäter. Att skicka ut enkäter kan 

betyda både att det görs en kvantitativ undersökning, en kvalitativ undersökning eller båda 

beroende på vilken typ av frågor som ställs.  

Med kvantitativ undersökning menas att undersökningen ger svar som senare kan utformas till 

statistik m.m. man ställer därför i undersökningen många frågor där svaren ges i till exempel, 

antal och år m.m.  

 



17 
 

Med kvalitativ undersökning menas att man går på djupet i det man vill undersöka genom att 

ställa mer detaljerade frågor som ger mer förklarande svar. I en kvalitativ undersökning 

används frågor där den svarande kan behöva motivera eller förklara sina svar för att ge mer 

detaljerad information till frågeställaren. Genom de svar som framkommer genom 

undersökningen ska frågeställaren kunna berätta om det aktuella ämnet utifrån de svarandes 

perspektiv. Därför är detta en mer detaljerad typ av undersökning som ger bra och mycket 

användbar information till det arbete som frågeställaren utför. Till undersökningen som gjorts 

för denna studie har en blandad frågeställning gjorts vilket gör undersökningen till en 

kvalitativ sådan (Wagner med flera, 2012).  

I enkäten för den här undersökningen har även frågor av kvalitativt intresse skrivits med, det 

betyder frågor som hur, varför och när osv. Detta har gjorts för att få en ännu djupare 

förståelse och kunna besvara undersökningens frågeställningar på ett så rättvis sätt som 

möjligt gentemot de svarande.  
 

Enkäterna skickades ut som bifogad fil via mejl till miljörepresentanter för Jernkontorets 

samlade miljöråd dvs. miljöansvariga för var och en av Sveriges järn- och stålindustrier som 

innefattar; Scana, SSAB, Uddeholms AB, Outokumpu, Boliden, Ovako, Fagersta Stainless, 

Cartech, LKAB, Höganäs, Befesa, Sandvik, Eramet – Erasteel, Vargonalloys och BXS. Att 

just denna grupp av verksamheter valdes till att besvara undersökningens enkäter var för att 

de arbetar med miljöfrågor som rör det aktuella ämnet för den här studien vilket gör att de är 

bäst ämnade att besvara enkätens frågor och deras svar är mycket värdefulla i förhoppningen 

om att till slut kunna besvara studiens forskningsfrågor.  

 

 

3.2.3 Observationsstudie 

Observationer har gjorts inom väggarna på Uddeholms AB i Hagfors, en stor stålindustri som 

omfattas av det aktuella ämnet för studien i och med den typ av verksamhet som bedrivs där 

och deras stora omsättning. Observationerna har skett på den miljöavdelning som finns inom 

verksamheten tre dagar i veckan, måndag till onsdag, under tio veckors tid. Observationer har 

skett genom deltagande vid interna möten gällande industriutsläppsdirektivet och 

tillsynsbesök från verksamhetens tillsynsmyndighet samt det vardagliga arbetet vilket har 

genererat mycket information som varit till god användning för att skapa ett så sanningsenligt 

resultat som möjligt för denna studie.  

Att utföra observationer innebär att man utför en så kallad kvalitativ undersökning. Under 

veckornas gång har en detaljerad observationslogg förts i slutet av varje observationsdag för 

att i resultatskapandets stund kunna se tillbaka och bli påmind så att ett så sanningsenligt 

resultat som möjligt kunnat skapas. 

Observationer kan utföras både på ett kvalitativt sätt men även på ett kvantitativt sätt 

beroende på vad som ska observeras (Wagner med flera, 2012). I denna undersökning har 

observationerna gett kvalitativ information då hur, varför och när någonting skett osv. har 

varit fokus för observationsstudien.   

 

Genom observationer ges en tydlig inblick i hur de observerade prioriterar, hanterar och utför 

arbeten m.m. Information kan även styrkas eller försvagas genom att observationer görs 

(Wagner med flera, 2012).  
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3.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet handlar i stort sett om två olika saker. Dessa begrepp har väldigt olika 

innebörd men behöver tillämpas precis lika mycket under hela undersökningens gång för att 

det material som tas fram ska vara så tillförlitligt och relevant som möjligt.  

Validitet handlar om att tänka efter om den information som används faktiskt är den 

information som ska sökas i sin undersökning. Att anpassa sina metoder så att den 

information som tas fram är den information som behövs i slutet när ett resultat ska försöka 

skapas. Det gäller att se till så att rätt, relevanta personer är de som svarar på enkäter, 

intervjuer eller bli observerade, det gäller att rikta sig mot en tydlig målgrupp helt enkelt. 

Validitet handlar även om att se till så att källor är pålitliga. Ibland kan två källor skilja sig lite 

gentemot varandra trots att information om samma sak ges, då gäller det att kunna avgöra 

vilken av källorna som är den mest tillförlitliga (Wagner med flera, 2012).  

 

Till den gjorda studien har validiteten tagits i akt under undersökningens alla metoders olika 

gång. Under arbetet med enkäten har frågorna utformats så att den information som söks är 

den information som behövs för att besvara forskningsfrågorna och att målgruppen till 

enkäten niga har valts ut för att få svar från den typ av människor vars svar är mest intressanta 

gällande undersökningens ämne. När innehållsanalyser gjorts på det material som hittats har 

validitet spelat en stor roll i bestämmandet om vilket material som ska tillämpas eller inte för 

att få fram den information som har den högsta möjliga tillförlitligheten. Även 

observationerna har gjorts på de möten och bland de människor som arbetar med det aktuella 

ämnet till undersökningen för att få fram så mycket och detaljerad information som möjligt.  

 

Reliabilitet handlar om pålitlighet, hur mycket det går att lita på att den information som tas 

fram genom undersökningen är den mest trovärdiga. En del av arbetet med att undersöka 

reabiliteten av den information som tas fram genom en undersökning är att reflektera över om 

samma undersökning skulle kunna ge samma resultat om den skulle göras en gång till men 

vid en senare tidpunkt. Reliabiliteten är också viktig att reflektera över kontinuerligt under 

undersökningens gång för att få fram den mest trovärdiga informationen som går. Om en 

undersökning kan tänkas ge samma resultat längre fram i tiden kan en hög reliabilitet sättas 

vid informationen (Wagner med flera, 2012). 

 

Vid undersökningen till den här studien har reliabiliteten tagits i akt men i och med att det 

aktuella ämnet för undersökningen är i ständig förnyelse och förändring på olika sätt så har 

tanken om att samma undersökning skulle ge samma resultat vid en senare tidpunkt strukits. I 

och med denna ständiga förändring har den information som innehållsanalyser gjorts på 

studerats extra noga för att se om den informationen som står fortfarande gäller eller kan 

sållas bort på grund av föråldrad information. Till enkäten har frågor ställts i syfte att få fram 

ny och specificerad information som inte hittats på annat vis via nätet eller liknande.  
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3.4 Analys och kritisk reflektion av valda metoder 

När en undersökning utförs är det viktigt att personen som undersöker hela tiden tänker 

kritiskt och analytiskt för att senare kunna skapa ett så verklighetstroget och sanningsenligt 

resultat som möjligt. 

Att tänka analytiskt kan vara lite svårt men det är mycket under hela undersökningens gång, 

dvs. både vid planering av undersökning, själva undersökningen och vid utvärderingen av 

undersökningens resultat. 

Genom att analysera hela undersökningsförloppet kan undersökningens resultat göras så 

neutralt som möjligt, med detta menas att undersökningen blir gjord helt utan att författarens 

egna åsikter speglas i det resultat som bildas (Eriksson & Hultman, 2014). 

Vid analys innan och under undersökningen är tolkning och struktur viktiga aspekter att 

reflektera över. Detta är viktigt för att frågorna i undersökningen ska bli så precisa och 

objektiva som möjligt. Det är även viktigt att reflektera över hur observationsstudien gått till, 

om rätt saker observerats och på rätt plats. Det är också viktigt att reflektera över, i det här 

fallet enkätfrågorna, är objektiva eller om någon typ av personlig åsikt från frågeställaren 

lyser igenom som kan påverka de svarande på något sätt. Frågor som kan vara viktiga att 

reflektera över vid analysen av enkätfrågorna är; 

 Hur förmedlades frågorna?  

 Var frågorna riktade på något vis? 

 Var frågorna relevanta för undersökningens syfte? 

Vid skapandet av ett resultat är det viktigt att reflektera över om valda metoder för 

undersökningen varit rätt och hur väl resultatet nåtts med hjälp av dem. Kanske är det så att en 

annan typ av metod hade kunnat ge ett annat resultat även om syftet för undersökningen är 

detsamma (Wagner med flera, 2012). 

För denna undersökning känns de valda metoderna relevanta men för att kunna få fram ett 

ännu mer detaljerat material hade intervjuer med miljöansvariga på några av stålindustrierna 

varit till stor hjälp. Men till denna undersökning fanns varken tid eller tillgång till detta så de 

metoder som använts har passat utmärkt till just denna undersökning på grund av att den 

information som behövdes till undersökningen togs fram på ett snabbt men effektivt sätt 

genom de valda metoderna. Detta passade denna undersökning i och med begränsat 

tidsutrymme.  

Enkätfrågorna hade kunnat vara fler för att ge mer information att använda sig av vid ett 

skapande av ett resultat men för att fylla syftet för denna undersökning var de tillräckliga för 

att uppfylla syftet med undersökningen och svara på undersökningens frågeställningar. Om 

fler frågor ställts hade det funnits risk för att frågor blivit överflödiga eller att de svarande 

ignorerat enkäten på grund av tidsbrist då de svarande bestod av miljöansvariga för Sveriges 

järn- och stålindustrier och har mycket jobb i den period som undersökningen gjordes, mars-

april.  

Observationerna som gjorts under denna undersökning har gett mycket användbart resultat 

och den observationslogg som uppförts har gjort att observationerna bevarats bra inför 

uppförandet av det resultat som undersökningen gett. Det enda som hade kunnat göra 

observationerna ännu bättre hade varit att lägga till fler observationsdagar i veckan men på 

grund av tidsramen för undersökningen så var tre dagar den bästa uppdelningen. 
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4. Tunga industrier 

4.1 Kort definition av tunga industrier 

Alla typer av verksamheter delas in i tre olika kategorier beroende på verksamhetsslag och 

storlek, dessa kallas sen A-, B- eller C-anläggningar. Exempel på A-anläggningar är 

flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier m.m. Exempel på B-anläggningar är 

avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter m.m. Exempel på C-anläggningar är 

sjukhus och bensinstationer m.m. (Länsstyrelsen Stockholm, 2015). A- och B-anläggningarna 

har tillstånd att bedriva sin verksamhet från antingen miljöskyddslagen eller miljöbalken, C-

anläggningarna är bara anmälningspliktiga. Det är till gruppen A-anläggningar som järn och 

stålindustrin hör (Bohlin med flera, 2015). 

I Sverige finns fyra så kallade basnäringar, en av dem är järn- och ståltillverkningen som 

också var den grupp som först omfattades av industriutsläppsdirektivet.  Denna typ av industri 

arbetar på en global marknad vilket innebär en ständig kostnadsjakt för 

verksamhetsbedrivaren samt en ständig översyn av marknaden för att producera effektivt efter 

vad som efterfrågas (Tornberg, 2006). 

I Sverige finns ca 1100 stora miljöfarliga verksamheter, dessa kommer alla med tiden 

omfattas och beröras av Industriutsläppsdirektivet på något sätt (Gidlund, 2014). 

 

 

4.2 Tunga industriers miljöpåverkan 

Järn- och ståltillverkningen påverkar precis som känt miljön negativt men sedan 1960-talet 

har stora förändringar skett och processerna utvecklas ständigt i syfte att minimera 

miljöpåverkan i luft, vatten och mark (Axelsson, 2015). Det förs ett ständigt arbete för att 

förbättra materialet inom järn- och stålindustrin och inom materialforskningen finns lösningar 

för en effektivare energianvändning och samtidigt en minskad miljöpåverkan. Man arbetar till 

exempel just nu med att tillverka höghållfasta stål som är ett mycket lättare material och 

används vid tillexempel fordonstillverkning för att det minskar både vikt och 

bränsleförbrukningen hos ett fordon (Miljönytta, 2015). 

Järn- och stålindustrins till mängd största utsläpp är koldioxid i och med järnmalmsreduktion 

men även från användning av fossilt bränsle i till exempel värmnings- och 

värmebehandlingsugnar (Axelsson, 2015). Utsläpp av denna typ omfattas av en egen 

lagstiftning, nämligen utsläppshandeln (Energimyndigheten, 2012).  

Järn- och stålindustriernas största utsläpp till luft och vatten är kväveoxid, svaveldioxid, stoft, 

organiska föreningar och förorenat vatten. Kväveoxiderna uppkommer främst vid värmning 

av ugnar i och med den höga värme som krävs för tillverkning av järn och stål. 

Svaveldioxiden är direkt förankrad till förbränning av framförallt oljor i tillexempel ugnar 

m.m. Stoft är något som bildas vid de allra flesta av järn- och stålindustrier, skärskilt vid 

industrier med koksverk, masugnar eller stålverk. Med organiska föreningar menas olika typer 

av kolväten, dessa utsläpp härstammar från bland annat användning av lösningsmedel och 

processer i ugnar som smälter skrot. 
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Vattenanvändningen på en industri kan bidra till föroreningar genom utsläpp av processvatten 

och en liten mängd sanitärt vatten. Vatten används även till kylning av vissa 

användningsområden inom en industri men detta vatten kan efter användning ledas direkt ut i 

recipient efteråt (Axelsson, 2015). 

 

4.3 Järn- och stålindustrins betydelse för världen 

I samma takt med att jordens befolkning och dess ambitioner ökar så ökar även användningen 

av stål. Stål används till i stort sett allt bygge och tillverkning av alla produkter som används 

till vardags. Verktyg, husbyggen, broar, fordon, elektronikvaror, vitvaror, glasögon och 

redskap är bara några exempel på vad järn och stålindustriers produkter används till. I och 

med att järn och stål används vid byggen är det självklart en viktig del vid ett uppförande av 

ett kraftverk osv som vi alla är beroende av för att få den värme och elektricitet som vi 

dagligen använder oss av i näst intill hela världen.  Det är alltså svårt att tänka sig en värld 

helt utan järn och stål då vi är mycket beroende av det. 

Det stål som produceras i Sverige är världsledande och mycket betydande för den hållbara 

utveckling man strävar efter både nationella och globalt. Järn- och stålindustrin är även en 

viktig arbetsgivare som bara i Sverige sysselsätter omkring 17 000 personer direkt och 

omkring 28 000 personer på ett indirekt sätt. Branschen tillhör en av Sveriges största exporter 

med sina 38 miljarder kronor (mätt år 2013) och exporteras till omkring 140 länder runt om i 

världen (Miljönytta, 2015). 
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5. Resultat 

I denna del av uppsatsen redovisas det material som kommit fram under undersökningarna i 

form av enkäter som skickats ut till miljöansvariga för några av Sveriges järn- och 

stålindustrier samt de observationer som gjorts på Uddeholms AB i Hagfors. Detta material 

bildar tillsammans med materialet från de källor som innehållsanalyserats det resultat som 

undersökningen gett.  

 

 

5.1 Införandet av industriutsläppsdirektivet i Sverige 

Den information som presenteras i detta avsnitt har tagits fram genom innehållsanalys på det 

material som hittats i form av statliga dokument, dokument från myndigheter och andra 

liknande källor med hög trovärdighetsstatus. Det material som hittats har sedan sammanställts 

och bildat följande resultat. 

I och med införandet av industriutsläppsdirektivet i Sverige måste staten se över om de krav 

som direktivet ställer är möjliga att genomdriva. Det finns inget krav från EU att 

industriutsläppsdirektivet ska överföras ordagrant till de nationella bestämmelserna utan 

överlåter det till staterna själva att avgöra hur bestämmelserna ska implementeras i den 

nationella lagstiftningen.  

Den stora förändringen med att införa ett industriutsläppsdirektiv som ersättning för det 

tidigare IPPC-direktivet är att kraven för bästa tillgängliga teknik blir mer centrala. Kraven 

för bästa tillgängliga teknik blir nu obligatoriskt underlag för de tillståndsprövningar som 

kommer till att utfärdas (Sveriges Regering, 2012). Det räcker inte med att förändra kraven på 

papper utan det måste även hinna investeras och det tar tid. Investeringar kostar stora summor 

pengar som måste tas helt oberoende av den ekonomiska sits som ett företag befinner sig i. 

När en investering genomförs tar sen själva bygget även det tid och i väldigt många fall krävs 

det att verksamheten står still under tiden som bygget pågår (Blixt, 2013). 

Om det visar sig att det innebär oproportionerligt höga kostnader för anläggningen i 

förhållande till miljönyttan att klara gränsvärdena kan ett land eller en myndighet i vissa 

specifika fall fastställa mindre stränga gränsvärden för utsläpp (Sveriges Riksdag, 2012). 

En annan stor förändring som sker i och med införandet av industriutsläppsdirektivet är att 

egen kontroll, övervakning och tillsyn förstärks för att kunna förebygga, minska och i 

möjligaste mån eliminera de föroreningar som industriell verksamhet bidrar till. Strängare 

krav på vidtagande av åtgärder vid nedläggning av verksamhet. En del av detta är att 

verksamheter ska genomföra ett upprättande av en så kallad Statusrapport för mark och 

grundvatten (Sveriges Regering, 2012). Sveriges Riksdag (2012) anser att statusrapporterna är 

en mycket viktig del i införandet av Industriutsläppsdirektivet och tror att det kommer till att 

vara till stor nytta för förnyelsen av företag. Det är även positivt på statlig nivå då man tror att 

ett upprättande av statusrapport kommer till att göra det både lättare och betydligt mindre 

kostsamt för staten i arbetet med att återställa förorenade områden vid nedläggning av en 

industri (Sveriges Riksdag, 2012).  
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Kontrollen över att detta följs ska göras av en tillsynsmyndighet. Ute i Europa ligger oftast 

tillsyns- och tillståndsmyndighet under samma tak men i Sverige har vi två olika myndigheter 

för detta där den så kallade Miljödomstolen är den myndighet som utfärdar tillstånd och 

tillsynsmyndigheter är de som utför tillsynsbesök (Blixt, 2012). Denna statusrapport som ska 

göras av varje enskild industri som omfattaas av industriutsläppsdirektivet ska vara klar och 

inlämnad senast 8 mars år 2016 (Blixt, 2014). 

I Sverige finns redan liknande regler implementerade i Miljöbalken, som är Sveriges samling 

av miljölagar. I miljöbalken kallas kraven för bästa tillgängliga teknik för bästa möjliga teknik 

och förkortas BMT. BMT utgör utgångspunkten för att bedöma frågan om vilka 

skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska krävas av verksamheten, dessa krav är lite 

annorlunda och striktare i svensk lagstiftning än i Industriutsläppdirektivet (Enroth, 2014). 

I industriutsläppdirektivet står det skrivet att det är möjligt att besluta om strängare 

tillståndsvillkor än BAT-slutsatserna. Detta är ett golv för medlemsländer att sätta strängare 

villkor och för Sveriges del är detta en mycket positiv sak då Sverige redan har en del 

strängare regler som de måste förhålla sig till. Sveriges industrier har med sin miljöskyddslag 

legat i framkant sedan år 1969 och kan i och med denna möjlighet till att vara med och sätta 

strängare krav fortsätta vara i samma position ett tag till (Sveriges Riksdag, 2012).  

 

 

5.1.1 Branschorganisationen Jernkontorets synpunker på införandet av 

industriutsläppsdirektivet i Sverige 

På grund av att Sverige redan har fler lagar än många andra länder som också omfattas av 

industriutsläppsdirektivet så behöver den svenska lagstiftningen ses över. Så som det ser ut 

idag så måste industrier i Sverige anpassa sig efter två olika system nämligen individuell 

prövning och generella föreskrifter (Blixt, 2013). 

 

 

5.2 Införandet av Industriutsläppsdirektivets påverkan på tunga industriers miljöarbete 

i Sverige 

I detta avsnitt presenteras först en mycket kortfattad verksamhetsbeskrivning av de svarandes 

industriverksamheter, därefter redovisas det resultat som framkommit med hjälp av de enkäter 

som gjordes till den här undersökningen. Enkätsvaren har sammanställts och utvärderats till 

följande text som representerar hur tunga industrier i Sverige tycker att de påverkas av ett 

införande av Industriutsläppsdirektivet. 

Kort verksamhetsbeskrivning av de svarande industrierna; 

 Boliden Rönnskär; 

Ett av världens effektivaste kopparsmältverk och världsledande inom återvinning av 

koppar och ädelmetaller från elektronikskrot (Boliden Rönnskär 2015). 

 

 Fagersta Stainless AB; 

Tillverkar och marknadsför rostfri valstråd och dragen tråd (Företagsfakta, 2015(A)). 
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 LKAB i Luleå 

En internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av 

förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av 

mineralprodukter (LKAB, 2015). 

 

 Outokumpu Avesta 

Världsledande aktör inom producering av rostfritt stål genom kall-valsning 

(Outokumpu, 2015). 

 

 Ovako Sweden AB i Hofors 

En ledande europeisk tillverkare av kompontentstål till kunder inom kullager-, 

transport- och tillverkningsindustrin (Ovako Sweden AB, 2015). 

 

 Scana Steel AB Björneborg 

En ledande leverantör av specialiserade stålprodukter och kundanpassade lösningar för 

olika användningsområden (Scana Steel AB, 2015). 

 

 SSAB Luleå 

Ett högspecialiserat globalt stålföretag för främst höghållfasta stål och seghärdade stål, 

men även tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar inom 

byggsektorn (SSAB, 2015). 

 

 Uddeholms AB 

Världsledande tillverkare och leverantör av verktygsstål (Uddeholms AB (2008 (A)). 

 

 Carpenter Powder Products AB i Torshälla 

Tillverkare och säljare av rörämnen samt rostfritt och hög legerat stålpulver 

(Företagsfakta, 2015(B)). 

Av de järn- och stålindustrier som besvarande undersökningens enkät var det två som ej 

omfattades av industriutsläppsdirektivet, än. Den ena av dem var Boliden Rönnskär vars 

verksamhet inte berörs av någon gällande BREF inom direktivet och den andra var Carpenter 

Powder Products AB i Torshälla vars verksamhet inte uppnår den kapacitet som krävs för att 

omfattas av industriutsläppsdirektivet. Även fast dessa två industrier inte omfattas av 

industriutsläppsdirektivet just nu har de valt att svara på enkäten så gott de kunnat och deras 

svar har varit mycket användbara i upprättandet av detta resultat. Trots att 

industriutsläppsdirektivet inte påverkar dem i denna stund så kommer det göra det allt 

eftersom detta direktiv utvecklas och införs. 

På frågan om de tycker att syftet med industriutsläppsdirektivet är bra så har alla svarat ja 

men de flesta har även lagt till en eller två skeptiska meningar. På Outokumpu i Avesta tror 

man tillexempel inte att den önskade effekten med konkurrensneutralitet kommer uppnås då 

direktivet implementerats olika i EU:s medlemsländer. Outokumpu och Uddeholms AB 

tycker att direktivet missgynnar industrier som konkurrerar med länder utanför Europa eller 

industrier vars export till stor del går till länder utanför Europa. Scana Steel AB i Björneborg 

tror inte heller att syftet med industriutsläppsdirektivet kommer att kunna uppnås. De tror att 

förutsättningarna i de olika länderna inom EU är så olika att den administrativa bördan samt 

tillämpligheten kommer bli olika stora då ländernas individuella lagstiftning skiljer sig 

mycket i grunden. SSAB i Luleå svarar på liknande sätt och tycker att det är viktigt att man 

ser till de lokala förutsättningarna när man till exempel gör en miljöprövning då recipienter 

kan vara olika känsliga beroende på var i Europa man som aktör befinner sig.  
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Ett annat ämne som togs upp i en av enkätfrågorna var om den svarande såg fördelar eller 

nackdelar med att vara verksam i Sverige gentemot andra länder inom Europa när detta 

direktiv nu införs och här var svaren och motivationerna mycket olika.  

Två svaranden som valde att ta upp samma ståndpunkt var Boliden Rönnskär och LKAB 

Luleå De anser båda att införandet av industriutsläppsdirektivet skapar mycket dubbelarbete 

för industrier i Sverige i och med att Sverige redan har strängt uppsatta krav att förhålla sig till 

och vid en implementering av industriutsläppsdirektiv medföljer nya mätmetoder vilket 

krånglar till det och tar extra tid för industrierna. Boliden Rönnskär tycker att; 

 

”Sverige har en tendens till att krångla till implementeringar och vi vill inte  

ha massa ökad administration utan miljövinster.” 

 

Även Outokumpu i Avesta anser att det kan komma till att bli mycket dokumentation och 

byråkrati utan miljönytta. Uddeholms AB i Hagfors tar upp att villkoren inom 

industriutsläppdirektivet skapar extra arbete för verksamheterna på grund av att de är olika 

utformade gentemot de svenska krav man är vana vid. Detta kommer leda till att flera 

industrier måste ansöka om alternativvärden eller dispens för att klara kraven vilket ger dessa 

industrier mycket extra arbete.  

 

LKAB Luleå ser även en fördel med att vara verksam i Sverige. De tror att i och med att 

Sverige ligger bra till när det gäller miljöfrågor och miljöarbete kommer det gynna dem när 

det kommer till förutsättningarna att nå kraven i industriutsläppsdirektivet.  

Outokumpu i Avesta tycke sig märka stora nackdelar med att inte Sverige var aktivt delaktiga 

vid framtagandet av den första BREF som industriutsläppsdirektivet implementerade, BREF 

för järn- och ståltillverkning. De tyckte att den första BREF som släpptes var skriven utifrån 

ett tyskt perspektiv och miljönyttan var begränsad. Trots att de anser att Sverige bör vara med 

aktivt vid ett framtagande av en BREF så tror de att Sverige är ett för litet land för att kunna 

vara med och påverka kraven i industriutsläppsdirektivet på det sätt som kanske skulle 

behövas.   

Ovako Sweden AB i Hofors svar på frågan om fördelar och nackdelar med att vara verksam i 

Sverige gentemot att vara verksam i övriga länder i Europa när industriutsläppet 

implementeras var att de ansåg att behovet av ett direktiv som detta inte var lika stort i 

Sverige som i många andra länder i Europa. Detta motiverar dem med att Sverige redan har en 

bra och fungerande lagstiftning i form av miljöbalken. De svarar också att Sverige redan har 

bra införda regler om hur kontroller skall ske, hur mätningarna skall tas och vem som utför 

tillsyn av detta så behovet av ett industriutsläppdirektiv känns mycket litet. Även SSAB i 

Luleå trycker på detta med hur bra det redan är i Sverige när det gäller mätningar, tillsyn och 

främst kontroller där vi i Sverige har tillstånd att göra egenkontroller vilket man inte har i 

övriga Europa där det är vanligare att myndigheter själva åker ut och gör kontrollerna på 

plats.  

Av de industrier som svarade på enkäten var det två industrier som behövde ansöka om 

dispens eller alternativvärden och en industri som tror sig behöva det innan mars 2016 då 

BAT-slutsatserna träder i kraft. LKAB Luleå var en av de som svarat att de behöver ansöka 

om dispens eller alternativvärden och anledningen till detta var då att BATAEL överskreds 

under en period. SSAB i Luleå var den andra som svarade ja på frågan om alternativvärden 

och dispens. SSAB i Luleå har behövt ansöka om både dispens och alternativvärden. Denna 

ansökan har de lämnat till miljödelegationen men även till mark och miljödomstolen. 
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Anledningen till att de behövt ansöka om dispens och alternativvärden är på grund av två 

orsaker.  

Den första orsaken är på grund av att de använt sig av en annan mätmetod än vad BAT-

slutsatsen föreskriver, de har i detta fall valt att redovisa på ett sätt de själva önskar att 

kontrollera BAT-slutsatsen. Det handlar inte om att de inte klarar att nå upp till kravet för 

BAT-slutsatsen utan helt och hållet om att en annan mätmetod än vad som föreskrivs har 

använts. Den andra orsaken till varför ansökan lämnats in är för att en BATAEL inom en 

BAT-slutsats inte klarar av att uppnås. Att de valt att lämna in till mark och miljödomstolen 

också är för att de haft pågående prövotidsutredningar och liknande gällande BAT-slutsatsen. 

 

Scana Steel AB i Björneborg besvarande frågan om ansökan om dispens och alternativvärden 

med att de först trodde att de skulle behöva ansöka men att fallet inte blev så i och med att 

Länsstyrelsen i Värmland gett information om att de som tillsynsmyndighet själva kan besluta 

om intervaller för mätning och hur länge en mätning ska pågå osv. Länsstyrelsen i Värmland 

hade gett Scana Steel AB i Björneborg tillåtelse att mäta i enlighet med vad som beslutats i 

tidigare villkor för verksamheten för att kunna redovisa resultat att sedan jämföra med 

BATAEL. Detta var helt ny information för Scana Steel i Björneborg som tycker att 

informationen om detta är mycket vagt formulerat i BAT-slutsatserna och BREF för järn och 

stål-tillverkning inom industriutsläppsdirektivet. 

Outokumpu i Avesta trodde också att de skulle behöva ansöka om dispens eller 

alternativvärden och i så fall på grund av mätmetoder och mätprinciper för BAT-slutsatser 

och inte på grund av miljöprestandan.  
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5.3 Införandet av industriutsläppsdirektivets påverkan på miljöarbetet inom väggarna 

på Uddeholms AB 

I detta avsnitt sker en fördjupning i undersökningsens ämne och en specifik industris 

miljöarbete kring industriutsläppdirektivet presenteras. Avsnittet startas upp med en kort 

verksamhetsbeskrivning för att skapa större förståelse efter det följer sedan det resultat som 

framkommit genom den observationsstudie som skett på Uddeholms AB samt de svar som 

framkommit från verksamhetens svar på den enkät som skickades ut.  

 

 

5.3.1 Uddeholms AB; Verksamhetsbeskrivning 

År 1870 startades vad som idag är Uddeholms AB, men Uddeholm har ända sen år 1668 

tillverkat stål. Idag är Uddeholms AB en världsledande leverantör och tillverkare av 

verktygsstål med säljbolag över hela världen.  

Uddeholms AB ingår sen år 2007 i en global koncern vid namn Voestalpine. De företag som 

ingår i Voestalpine är alla producenter, förädlare och vidareutvecklare av högkvalitativa 

stålsorter. Koncernens företag är indelade i fyra divisoner där varje division innehar en 

ledande position inom sitt verksamhetsområde, Uddeholms AB igår i divisonen ”Specialstål” 

då man tillverkar verktygsstål, aluminium, gjutgods, värmeledande material och specialstål 

för maskinkomponenter där (Uddeholms AB, 2008 (A)).  Uddeholms AB har som mål att 

alltid ge sina kunder det specifika material som kunden behöver för att tillverka bästa möjliga 

produkt för sitt speciella ändamål (Uddeholms AB, 2008 (B)).  

 

 

5.3.2 Uddeholms AB:s arbete kring industriutsläppdirektivet 

Att Uddeholms AB engagerar sig för implementeringen av industriutsläppsdirektivet har varit 

tydligt under hela observationstiden. Cecilia som är miljöchef på verksamheten följer aktivt 

det arbete som sker med implementeringen av industriutsläppsdirektivet genom kontakt med 

Jernkontoret som är deras divisonsamordnare och Länsstyrelsen i Värmland.  

I början av mars månad får Cecilia ett mejl från deras kontaktperson på Jernkontoret, Eva 

Blixt, där information om att arbetet med en ny BREF kommer till att startas upp inom kort. 

Kommande BREF blir den andra i ordningen att implementeras och kommer att gälla 

bearbetning av järnmetaller. I och med uppmaningen från Jernkontoret kan Uddeholms AB 

välja att följa arbetet med framtagandet av den nya BREF som ska bildas och på så sätt kan 

Uddeholms AB välja att ta chansen att vara med och påverka.  

Cecilia informerar ledningen och sammankallar berörda inom företaget till ett 

informationsmöte om detta. De kallade till mötet var chefen för produkton metallurgi och 

varmbearbetning, chefen över media, en projektledare och konstruktör inom 

serviceorganisationen samt miljöavdelningens personal. Under mötet vidarebefordrar Cecilia 

den information hon fått från Eva Blixt på Jernkontoret och förklarar grundligt vad 

industriutsläppsdirektivet är, hur det implementeras och hur detta kommer till att påverka 

dem. Hon beskriver detta tydligt och förklarar att;  
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”Detta är ett direktiv vars BAT-slutsatser gäller parallellt med våra tidigare villkor” 

En av de kallade säger att det låter förvirrande och att införandet av direktivet verkar krångla 

till det. Cecilia håller med och informerar om att det är just därför det är så viktigt att vara 

med i arbetet med att ta fram den nya BREF som ska bildas så att allt inte kommer som en 

chock sen när den väl införs. Vid uppstarten av den första BREF som infördes gick allt så 

snabbt och Uddeholms AB hann inte riktigt med att följa upp arbetet, något man vill försöka 

undvika denna gång. Ett informationsblad om den nya BREF gällande bearbetning av 

järnmetaller delas ut till alla i rummet och någon minut ägnas åt att läsa igenom texten.  

När alla läst klart undrar chefen över media lite över de angivna enheterna som kraven står 

angivna i då han reagerat på att dessa inte är desamma som vad Uddeholms AB anger vid sina 

redovisningar. Cecilia säger att detta är en av anledningarna till att det är så viktigt att man är 

med och aktivt följer arbetet med framtagandet av en BREF, så att inga missförstånd som kan 

skapa onödigt arbete sker vid senare tillfällen. En diskussion förs kring de angivna 

preliminära kraven, dess enheter och mätmetoder. Cecilia berättar även att divisionen har en 

representant i en av de så kallade skuggrupperna (STWG) som fungerar som en länk mellan 

industrierna och den tekniska arbetsgrupp (TWG) som arbetar fram den nya BREF som skall 

införas. Hon fortsätter beskrivningen med att det är denna representant som Uddeholms AB 

senare ska förmedla sina synpunkter och önskemål till så att han i sin tur kan föra det vidare 

till den tekniska arbetsgruppen som arbetar med framtagandet av den nya BREF som skall 

uppföras. Innan mötet avslutas informerar Cecilia om att fler möten kommer att hållas 

angående arbetet med framtagandet av industriutsläppsdirektivets BREF gällande bearbetning 

av metaller och att berörd personal kommer att kallas. Den berörda personalen kan skilja lite 

från gång till gång beroende på vilket krav som skall diskuteras.  

Tillbaka på kontoret informerar Cecilia enhetschefen för underhåll om kommande BREF med 

motivationen om att det är viktigt att de också vet om att arbetet startats upp i och med att det 

är den enheten som senare kommer till att installera in ny utrustning eller förbättra den som 

redan finns på plats för att kunna nå de krav som står ställda i BAT-slutsatserna för den nya 

BREF som uppförs framöver. Detta görs via mejl och inte lika detaljerat som vid det tidigare 

mötet. 

I april åker Cecilia till Stockholm för ett möte med miljörådet inom Jernkontoret där fokus på 

mötet kommer läggas på industriutsläppsdirektivet. Till detta möte är alla miljöansvariga 

inom alla Sveriges järn- och stålindustrier inbjudna för information och diskussion om det 

aktuella ämnet.  

 

 

5.3.3 Observationer vid ett tillsynsbesök hos Uddeholms AB 

Följande information hämtades ur observationer från ett tillsynsbesök av Länsstyrelsen 

Värmland hos Uddeholms AB. Tillsynen utfärdades av Uddeholms AB:s tillsynsman och en 

markföroreningsexpert. Tillsynsbesöket skedde under en dag i februari månad år 2015.  

5.3.3 Observationer vid ett tillsynsbesök hos Uddeholms AB 

Tillsynsbesöket startades upp som ett möte i ett konferensrum. Medverkade gjorde miljöchef, 

personal på miljöavdelningen, tillsynsmannen, markföroreningsexperten och ansvarig för 

underhåll. Vid mötet presenterades allmän information om företaget samt det miljödata som 

framkommit under de senaste åren av miljöchefen för Uddeholms AB. Miljöchefen 
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poängterar extra på siffror som utmärkt sig genom stora förändringar så som minskade värden 

och förhöjda värden det senaste året. Även inträffade tillbud diskuterades under mötet, så som 

läckage eller haverier av olika slag.  

Som avslutning presenterades ett nytt projekt gällande urgrävning av den reningsdamm som 

finns lokaliserad inom Uddeholms AB industriområde. Presentationen av projektet med 

urgrävningen av reningsdammen hölls av ansvarig för underhållsverksamheten tillsammans 

med miljöchefen.  

Efter uppstartsmötet utfärdades ett tillsyns besök bland verksamhetens olika enheter. I och 

med att Uddeholms AB har en stor anläggning i Hagfors så valdes endast några av enheterna 

ut till ett tillsynsbesök. De enheter som besöktes var Värmebehandlingen, Götvalsverket och 

den nya Pressmedjans oljerum. Rundvandringen i Värmebehandlingen, Götvalsverket och den 

nya smidespressens oljerum gjordes för att få en överblick över verksamheter som inte 

tidigare har besökts av nuvarande handläggare. 

Efter rundvandringen på de olika verksamhetsenheterna samlades tillsynsmannen, 

markföroreningsexperten, miljöchefen samt personal på miljöavdelningen i konferensrummet 

igen för vidare diskussion och summering av dagens tillsynsbesök. Denna gång gick man 

igenom de gällande BAT-slutsatserna en efter en och tillsynsmannen gav besked om huruvida 

verksamheten uppfyllde dem eller ej. Uddeholms AB uppfyllde dem alla.  

Efter uppstartsmötet utfärdades ett tillsyns besök bland verksamhetens olika enheter. I och 

med att Uddeholms AB har en stor anläggning i Hagfors så valdes endast några av enheterna 

ut till ett tillsynsbesök. De enheter som besöktes var Värmebehandlingen, Götvalsverket och 

den nya Pressmedjans oljerum. Rundvandringen i Värmebehandlingen, Götvalsverket och den 

nya smidespressens oljerum gjordes för att få en överblick över verksamheter som inte 

tidigare har besökts av nuvarande handläggare. Tillsynsmannen var mycket gedigen och 

intresserad vid rundvandringen och ställde många frågor som visade på att han lyssnat 

noggrant och var väldigt uppmärksam vid det han sett. Förhållandet mellan Uddeholms AB 

och tillsynsmannen verkade professionellt men mycket avslappnat och statusrapporten som 

hon önskade.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Diskussion 

Syftet med undersökningen var att skapa förståelse för hur arbetet kring införandet  av 

industriutsläppsdirektivet sker hos en tung industri i Sverige, hur de påverkas och hur de 

anpassar sig. Med hjälp av de metoder som valts till undersökningen har ett resultat lyckats 

tas fram för att besvara studiens frågeställningar. Resultatet kommer i detta kapitel att 

diskuteras med fokus på undersökningens tre frågeställningar.  

 Vilka svårigheter kan en tung svensk industri stöta på i arbetet med att klara kraven 

från industriutsläppsdirektivet? 
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 Anser tunga industrier i Sverige att det finns fördelar/nackdelar med att vara verksam 

i Sverige när industriutsläppsdirektivet införs? 

 

 

Synen på miljöproblem har förändrats med tiden och nya begrepp så som ekologisk 

modernisering och hållbar utveckling har vuxit sig fram. Till en början såg man på 

miljöproblemen som regionala problem (Hajer, 1996) men detta har på senare tid utvecklats 

till en global fråga som är mycket aktuell i politiska debatter (Uggla, 2009). I och med att 

synen på miljöproblemen förändrats har även miljöpolitiken behövt göra detsamma. 

Industriutsläppsdirektivet är ett av de stora genomgripande försöken som gjorts i hopp om att 

ta ett steg i rätt riktning i strävan efter en hållbar utveckling.   

 

Synen på miljöproblem har förändrats med tiden och nya begrepp så som ekologisk 

modernisering och hållbar utveckling har vuxit sig fram. Till en början sågs miljöproblemen 

som regionala problem (Hajer, 1996) men detta har på senare tid utvecklats till en global fråga 

som är mycket aktuell i politiska debatter (Uggla, 2009). I och med att synen på 

miljöproblemen förändrats har även miljöpolitiken behövt göra detsamma. 

Industriutsläppsdirektivet är ett av de stora genomgripande försöken som gjorts i hopp om att 

ta ett steg i rätt riktning i strävan efter en hållbar utveckling.   

 

Alla länder runt om i världen har hanterat miljöproblemen med olika metoder vilket har 

skapat en hård konkurrens för globala verksamheter och detta är något som den Europeiska 

Unionen valt att försöka ändra på nu med hjälp av Industriutsläppsdirektivet. 

Industriutsläppsdirektivet skall leda till en konkurrensneutralitet (Blixt, 2012) i och med att 

alla länder inom EU får samma lagar att upprätthålla sig efter samt att uppnå hälso- och 

miljövinster för medborgare inom EU (Sveriges Regering, 2012). Sättet som EU valt att lägga 

upp sin taktik gällande miljölagar tycks bygga på den ekologiska modernismens tänk om att 

se positivt till den tekniska utvecklingen så länge som den inte missgynnar miljön på något vis 

och samtidigt driver den hållbara utvecklingen framåt (Hajer, 1996).  

I Sverige har vi sen tidigare en miljölagstiftning som kallas miljöbalken vilket är en samling 

av alla miljölagar vi har inom Sveriges gränser. Detta är också en av de saker som järn- och 

stålindustrierna syftar på gör implementeringen av industriutsläppsdirektivet svårt. I och med 

införandet av industriutsläppsdirektivet kommer svenska järn- och stålindustrier tvingas 

förhålla sig till två helt olika lagstiftningar med olika krav, enhetsbeteckningar och 

mätmetoder. Detta anser järn- och stålindustrierna i Sverige kommer ge dem en stor 

administrativ arbetsbörda då de tvingas förhålla sig till dubbla lagstiftningar.                  

Ovako Sweden AB i Hofors anser att på grund av att vi i Sverige redan har en bra fungerande 

lagstiftning så är behovet av industriutsläppsdirektivet inte lika stort som det kanske är i 

många andra länder inom EU.  

När det gäller det upprättandet av en statusrapport som varje enskilt företag som omfattas av 

industriutsläppdirektivet skall göra så skapas det också extra arbete för företagen, arbete som 

tar tid och kostar pengar. Sveriges Riksdag (2012) ser upprättandet av statusrapport som en 

mycket positiv sak för nyetablerade företag. Men de redan befintliga företagen då? För de 

företag som redan startat upp sina industrianläggningar och som funnits där i flera årtionden, 

och ibland så länge som århundraden, skapar ett upprättande av statusrapport stor 

administrativ börda. Det kan tänkas bra vid nya etableringar av företag eller vid expandering 

av redan befintliga industrier då grävningsarbeten och planering av område är nödvändiga 

men kanske inte hos redan befintliga industriområden där marken redan påverkats på ett eller 

annat sätt.  
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Uddeholms AB såg även en nackdel med att vara en aktör som exporterar sina varor globalt 

när industriutsläppsdirektivet införs i och med att de får helt andra spelregler att rätta sig efter 

gentemot vad övriga länder utanför EU. Uddeholms AB får därför inte den effekt som EU vill 

ha med införandet av industriutsläppsdirektivet då deras konkurrenter ofta är stora järn- och 

stålindustrier som är geografiskt placerade i länder utanför EU. Om liknande lagar väl införs i 

övriga länder utanför Europa kan det tänkas att Sverige och andra länder inom Europa 

kommer ligga i framkant på grund av industriutsläppsdirektivet. 

En tredje aspekt som presenteras i resultatet är det faktum att man inom EU har olika lokala 

förutsättningar att klara de gällande kraven som industriutsläppsdirektivet ställer på de 

berörda industrierna.  

De gällande BAT-slutsatserna inom industriutsläppsdirektivet verkar härstamma från den 

ekologiska moderniseringens tänk gällande teknisk utveckling med minskad miljöpåverkan. 

Med försök att möjliggöra en ekonomisk tillväxt samtidigt som man vill försöka uppnå en 

minskning av den miljöpåverkan som pågår av bland annat industrier idag (Paterson, 2009). 

BAT-slutsatserna är de krav på bästa tillgängliga teknik som skall tillämpas av de 

verksamheter som omfattas av industriutsläppsdirektivet. I och med att krav ställs på den 

teknik som industrierna skall använda sig av kommer det automatiskt leda till en teknisk 

utveckling som gynnar miljön samtidigt som det inte missgynnar industriernas produktion. 

Detta är ett tecken på att man inom EU ser miljöproblemen som en utmaning på innovation 

istället för att se det som ett tecken på förfall, vilket är precis vad man gör inom den 

ekologiska moderniseringen (Hajer, 1996).  Detta kan vara ett stort steg i rätt riktigt när det 

gäller att försöka nå den hållbara utvecklingen man strävar efter i världen.  

En tredje aspekt som presenteras i resultatet är det faktum att det inom EU finns olika lokala 

förutsättningar att klara de gällande kraven som industriutsläppsdirektivet ställer på de 

berörda industrierna.  och med mätmetoder som inte används normalt inom Sverige vilket de 

svenska järn- och stålindustrierna anser att ätt stort problem då de ibland kan tolkas fel eller 

orsaka mycket extra arbete. Många av BAT-slutsatserna som står angivna i 

industriutsläppsdirektivet är krav som redan finns angivna i Sveriges egen miljöbalk (Enroth, 

2014) vilket ger både fördelar och nackdelar. Nackdelen är att industrier i Sverige får dubbla 

krav att förhålla sig till. Fördelen är att Sveriges industrier redan ligger i framkant av 

miljöarbetet inom industrier vilket ger dem ett försprång som kanske kan göra att kraven inom 

industriutsläppsdirektivet blir lättare att uppnå.  

De gällande BAT-slutsatserna inom industriutsläppsdirektivet verkar härstamma från den 

ekologiska moderniseringens tänk gällande teknisk utveckling med minskad miljöpåverkan. 

Med försök att möjliggöra en ekonomisk tillväxt samtidigt som en minskad miljöpåverkan 

pågår bland industrier sker idag (Paterson, 2009). BAT-slutsatserna är de krav på bästa 

tillgängliga teknik som skall tillämpas av de verksamheter som omfattas av 

industriutsläppsdirektivet. I och med att krav ställs på den teknik som industrierna skall 

använda sig av kommer det automatiskt leda till en teknisk utveckling som gynnar miljön 

samtidigt som det inte missgynnar industriernas produktion. Detta är ett tecken på att man 

inom EU ser miljöproblemen som en utmaning på innovation istället för att se det som ett 

tecken på förfall, vilket är precis vad som görs inom den ekologiska moderniseringen (Hajer, 

1996).  Detta kan vara ett stort steg i rätt riktigt när det gäller att försöka nå den hållbara 

utvecklingen som det strävas efter i världen.  

Kanske hade denna information underlättat för SSAB i Luleå också som var tvungna att 

ansöka om dispens på grund av att de använde sig av en annan mätmetod än vad som 

förespråkades i industriutsläppsdirektivet. Eller också var det bara så att den 
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tillsynsmyndighet som SSAB i Luleå faller under var strängare med kraven än vad den 

tillsynsmyndighet som Scana Steel AB använder faller under. 

I och med kraven på bästa tillgängliga teknik är det även många industrier som tvingas till att 

utveckla sin teknik till nyare och mer miljövänlig teknik. Tekniken är dyr att köpa in vilket 

gör detta till ett ekonomiskt krav för industrierna. Det kan även ta tid att installera och vissa 

verksamheter tvingas stå stilla under installeringen vilket i många fall kostar stora summor 

pengar för företaget (Blixt, 2012). Detta kan tänkas sätta käppar i hjulet för den 

konkurrensneutralitet som EU vill uppnå med införandet av industriutsläppsdirektivet i och 

med att alla industrier inte har samma ekonomiska förutsättningar utan vissa industrier 

kommer till att drabbas hårdare av detta än andra. På grund av att investeringar kan bli 

nödvändiga, vilket tar tid att realisera både ekonomiskt och tekniskt så informerar miljöchefen 

företagsledningen och berörda produktionsenheter på Uddeholms AB i god tid förslag till 

kommande BAT-slutsatser. 

Outokompu i Avesta tyckte sig se stora nackdelar med att Sverige inte var med i arbetet med 

framställandet av industriutsläppsdirektivets första BREF. Under observationerna på 

Uddeholms AB:s interna möte om uppstarten av arbetet med att framställa direktivets andra 

BREF framkom det tydligt att Uddeholms AB kände lika angående deltagande av detta. 

Genom det arbete som Jernkontoret gör för att förmedla information och samla berörda 

verksamheter till stora möten kan företagen gå samman och ha chans till att påverka arbetet 

med framtagandet av industriutsläppsdirektivets andra BREF. Jernkontoret verkar ha en 

nyckelroll i arbetet med information och implementering av industriutsläppsdirektivet då de 

samlar kompentensen inom Sveriges järn- och stålindustri och anordnar forum för respektive 

industri att diskutera i. För att Jernkontoret ska kunna ha denna roll behöver informationen om 

det hämtas och förmedlas vilket är ett enormt arbete för dem. Detta är något som sparar tid för 

varje individuell verksamhet som berörs. Outokumpu i Avesta tror dock att Sverige är ett för 

litet land för att kunna göra sig ordentligt hörda. Man kan då kanske tänka sig att Sverige 

behöver alliera sig med andra länder på samma sätt som industrierna inom Sverige allierar sig 

med varandra för att bli hörda? 

Allt som allt verkar de svenska järn- och stålindustrierna tycka att implementeringen av 

industriutsläppdirektivet är betungande på flera sätt.  

 

 

 

 

 

 

7. Slutsats 
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Järn- och stålindustrier i Sverige är alla eniga om att syftet med industriutsläppsdirektivet är 

bra men de verkar alla även eniga om att implementeringen av det inte skett på bästa sätt då 

direktivet ger dem mycket administrativt extraarbete som de känner kanske att de kanske inte 

egentligen behöver då behovet av ett industriutsläppsdirektiv inte anses vara lika stort i 

Sverige som i andra av EU:s medlemsländer.  

Att behovet av industriutsläppdirektivet inte anses vara lika stort i Sverige som i andra av 

EU:s medlemsländer är till stor del på grund av att vi i Sverige har en bra fungerande 

lagstiftning i form av Miljöbalken där flertalet av industriutsläppsdirektivets krav redan finns 

inskrivna, detta är en av anledningarna till att Sveriges järn- och stålindustrier anser att de får 

extra administrativ arbetsbörda.  

Ytterligare en anledning till att de svenska järn- och stålindustrierna anser att 

industriutsläppsdirektivet skapar extra administrativt arbete för dem är på grund av den 

utformning som kraven är uppsatta i inom industriutsläppsdirektivet. Feltolkningar sker lätt då 

direktivet är vagt formulerat och en del information är mycket otydligt att förstå sig på. Det 

skapar även större administrativ arbetsbörda på grund av att de mätningsmetoder som 

direktivet anspråkar och dess enheter är annorlunda emot de mätningsmetoder och enheter 

som de svenska järn- och stålindustrierna är vana vid idag. De behöver därför i vissa fall 

ändra sina rutiner och omvandla enheter vilket kan ta tid och som kräver extraarbete.  

Syftet med EU:s gemensamma lagstiftning i form av industriutsläppsdirektivet är bra men 

implementeringen av det skulle kunna skett på bättre sätt om det inte varit en så kallad mjuk 

lagstiftning.  
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9. Bilagor 

9.1  Bilaga 1; Enkätundersökning 

 

9.1.1 Följebrev 

Hej! 

Jag heter Michaela Pfeiffer och läser nu sista året på den miljövetenskapliga linjen på 

Karlstads Universitet och är stationerad på Uddeholms AB några dagar i veckan.  

Jag håller just nu på med mitt examensarbete som kommer handla om hur en tung svensk 

industris miljöarbete påverkas av införandet av Industriutsläppsdirektivet och skulle behöva er 

hjälp med att besvara några korta frågor gällande ämnet genom bifogad enkät.  

Enkäten är helt frivillig men det skulle vara väldigt snällt om ni besvarade dessa då det skulle 

underlätta mitt fortsatta arbete med examensarbetet. 

Tack på förhand!  

Med Vänlig Hälsning, 

Michaela Pfeiffer 

http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/SiteCollectionDocuments/St%C3%B6d%20i%20%C3%A5tg%C3%A4rdsarbetet/Milj%C3%B6ekonomi/ekosystem-tjanster.pdf
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9.1.2 Enkät 

1. Namn på det företag du företräder: …………………………………………………. 

 

2. Tycker ni att syftet med Industriutsläppsdirektivet; Ökad konkurrensneutralitet inom 

EU är bra? 

 

JA □     VARFÖR?..................................................................................................... 

       …………………………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………. 

 

       NEJ □   VARFÖR?........................................................................................................ 

       ………………………………………………………………………………………….. 

       ………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Ser ni fördelar med att vara verksamma i Sverige gentemot industrier i övriga Europa 

när det kommer till förutsättningarna för att klara kraven inom 

industriutsläppsdirektivet?    

                       JA □         NEJ □ 

4. Om JA, Vilka fördelar ser ni med detta?………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5. Ser ni nackdelar med att vara verksamma i Sverige gentemot industrier i övriga Europa 

när det kommer till förutsättningarna för att klara kraven inom 

industriutsläppsdirektivet? 

 

          JA □              NEJ □ 

 

6. Om JA, Vilka nackdelar ser ni med detta?.................................................................... 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. Behöver ni ansöka om dispens/alternativ värde för att klara av de BAT-slutsatser som 

ni berörs av? 

 

           JA □              NEJ □ 

 

8. Om JA, varför? Beroende på annan mätmetod, mätfrekvens, att ett BATAEL överskrids 

eller annat? 

 

Annan mätmetod □      Annan mätfrekvens □       BATAEL överskrids □ 

 

Annan orsak □ ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

9.2 Bilaga 2; Observationsstudie 

Punkter som besvarades i observationsloggen efter varje avslutad dag; 

 VAD HÄNDE? 

 HUR REAGERADE MAN? 

 HUR AGERADE MAN? 

 VAD BLEV SAGT? 

 

 

 

 

 

 

 

 


