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Bästa möjliga teknik (BAT) – tolkning och 

användning inom olika avfallsområden

Miljöbalken (2 kap., 3§) ställer krav på att bästa möjliga teknik 
(BAT) ska användas för att förebygga, hindra eller motverka skada 
eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Kravet innebär 
att tekniken ska vara industriellt möjlig att använda, både ur ett 
tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv, och att den är tillgänglig, 
dvs. inte endast förekommer på experimentstadiet, i Sverige eller i 
världen.

Miljöbalkens krav måste uppfyllas av alla som bedriver eller 
avser att bedriva en verksamhet som kan påverka människors hälsa 
och miljön negativt. I det här fallet har vi valt att fokusera på olika 
avfallsområden, d.v.s. kvicksilverlagring, koldioxidlagring och 
slutförvaring av använt kärnbränsle, och på hur tolkningen och 
användningen av BAT ser ut inom dessa olika områden. Finns det 
likheter? Finns det olikheter?

Vi lever också i en värld med en kontinuerlig teknikutveckling. 
Detta innebär att den teknik som finns tillgänglig vid en viss 
tidpunkt, snabbt kan utvecklas och förändras. Hur påverkar detta 
myndigheternas bedömning av vad som är BAT? Finns det i vissa 
fall skäl att invänta denna teknikutveckling om man bedömer det 
vara troligt att en bättre BAT finns inom räckhåll?

Detta seminarium syftar till att klargöra hur begreppet bästa 
möjliga teknik (BAT) används som beslutskriterium i en värld 
med kontinuerlig teknikutveckling.

Välkomna önskar Kärnavfallsrådet!



Program

Tid: 17 november 2010

Plats: Näringslivets hus, Stockholm

Moderator: Clas-Otto Wene, Kärnavfallsrådet

08.30  Kaffe och smörgås 

09.00  Inledning 
  Clas-Otto Wene, Kärnavfallsrådet

  DEL 1 Reflektioner kring BAT-begreppet 
  Lars Högberg, f.d. generaldirektör Statens Kärnkraftinspektion 

  –  Bakgrund till och syfte med BAT 
  –  Olika tillämpningsområden 
  –  Faktorer att beakta vid BAT-bedömningar 
  –  Översikt över tillämpning av BAT inom olika avfallsområden

  DEL 2 Strategier och beslut i en värld med ständig   
  teknikutveckling.

10.00  Hur ser Miljödomstolen på BAT och alternativa metoder? 
  Ulf Bjällås, f.d. hovrättslagman och ordförande för    
  Miljööverdomstolen

10.45  –11.15  Kaffe

11.15  Hur ser Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) på BAT och optimering? 
  Anders Wiebert, Strålsäkerhetsmyndigheten 

12.00  Koldioxidlagring – BAT och utvecklingsarbete 
  Mikael Erlström, SGU 

12.45  –13.45 Lunch

         forts.
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13.45  Kemikalieinspektionen – användning av BAT inom olika  
  områden 
  Mats Forkman, Kemikalieinspektionen

  DEL 3 Reflektion och paneldebatt 

14.30  Paneldiskussion 
  Medverkande: Ulf Bjällås, Carl Reinhold Bråkenhielm, 
  Lars Högberg, Tuija Hilding-Rydevik och Anders Wiebert

  –  Olika drivkrafter för BAT 
  –  Lagstiftningens roll. Har den gjort någon skillnad? 
  –  Förståelse av BAT inom olika avfallsområden 
  –  Utveckling av BAT-begreppet – har det ändrat betydelse 
   under tiden? 
  –  Behov av förbättringar? 
  –  Konsekvenser av ”Polluter Pays Principle” för hantering 
   av BAT-kraven 
  –  BAT och miljökonsekvensbeskrivningar

15.30  Avslutning


