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Industriutsläppsverksamheter

• Industriutsläppsdirektivet

– Införlivat i Sverige genom industriutsläppsförordningen 

(SFS 2013:250)
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Intensiv uppfödning av fjäderfä 

och gris

En verksamhet med mer än:

• 40 000 platser för fjäderfä, eller

• 2 000 platser för växande grisar (> 30 kg), eller

• 750 platser för suggor
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IRPP anläggningar 2020
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Totalt 302 IRPP 

anläggningar i Sverige



Fördelning av antalet IRPP 

anläggningar (2020)
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174

113

15
40.000 platser för
fjäderfä.

2.000 platser för
slaktsvin avssedda för
produktion (>30 kg).

750 platser för suggor.
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BREF - IRPP

Kap 5 – BAT slutsatser

BAT 1 (osv) – beskrivning av vad slutsatsen 

innebär

Beslut – BAT 

slutsatser



Miljötillstånd och BAT slutsatser
• IED verksamheter behöver miljötillstånd

• IED verksamheter ska följa/förhålla sig till  BAT 

slutsatser som tagits fram för respektive verksamhet

(BAT= Best Available Technique / bästa tillgängliga 

teknik)

• BAT slutsatser som är förenade med utsläppsvärden är 

bindande (regleras i industriutsläppsförordningen SFS 

2013:250)

• För intensiv uppfödning av gris och fjäderfä finns 

begränsningsvärden för utsläpp från stall av ammoniak 

angivet som kg NH3/djurplats och år.
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Begräsning av 

ammoniakförluster

• Tekniker för att minska ammoniakförluster

– Utfodringsteknik

– Gödsellagring

– Behandling av gödsel*

– Spridning av gödsel på åkermark*

– Stallteknik/inhysningssystem (Gris, värphöns, 

slaktkyckling, ankor, kalkon)

– Gränsvärde kg NH3/djurplats och år

• Gris (flera kategorier)

• Värphöns (bursystem eller system utan burar)

• Slaktkyckling

* Om sådan hantering sker inom anläggningen
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Gränsvärden för 

ammoniakutsläpp
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Gränsvärden för 

ammoniakutsläpp
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Gränsvärden för 

ammoniakutsläpp
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Redovisning av 

ammoniakförluster

• BAT slutsatser (BAT 25) anger olika sätt att övervaka 

ammoniakutsläpp

– Uppskattning med massbalans

– Beräkning genom mätning

– Uppskattning med hjälp av emissionsfaktorer
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SLUT

Mer information och vägledning finns på :

www.jordbruksverket.se/ied
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http://www.jordbruksverket.se/ied

