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STATUSRAPPORT FÖR 
INDUSTRIUTSLÄPPSVERKSAMHET 
Behöver ni hjälp med att ta fram en statusrapport?  
Har ni en av de cirka 1 100 anläggningar som 
omfattas av industriutsläppsförordningen och 
som måste upprätta en statusrapport? WSP kan 
hjälpa er med samtliga delar som ska ingå! 

LAGKRAV 
Enligt industriutsläppsförordningen (2013:250) ska 
det för industriutsläppsverksamheter finnas en 
statusrapport senast inom fyra år efter att BAT-
slutsatser offentliggjorts. Ska tillstånd för 
verksamheten sökas enligt miljöbalken ska en 
statusrapport bifogas ansökan oavsett om BAT-
slutsatser meddelats eller inte.  
 Den som senast har bedrivit en verksamhet som 
omfattas av en statusrapport ska, när verksamheten 
har upphört, i princip återställa området där 
verksamheten har bedrivits till det skick området 
hade enligt statusrapporten.   

 OMFATTNING 
Statusrapporten ska redovisa föroreningssituationen 
i mark och grundvatten inom verksamhetsområdet. 
Rapporten ska också redovisa hur området används 
när rapporten upprättas och hur det tidigare använts.     

En statusrapport krävs inte om risken är liten för att 
verksamheten medför föroreningsskada inom det 
område där verksamheten bedrivs eller avses att 
bedrivas. 

 

THE WSP WAY 
WSP har flera års erfarenhet av att upprätta 
statusrapporter för indusutriutsläppsverksamheter. 
Vi jobbar i team, nära kunden för ett kvalitativt bra 
resultat. 
WSP har de kompetenser som krävs för att både 
upprätta statusrapporten och genomföra de 
eventuella undersökningar som kan krävas. Vi utgår 
från Naturvårdsverkets vägledning om 
statusrapporter (rapport 6688). Statusrapporten 
anpassas efter verksamhetens specifika 
förutsättningar och omfattar normalt:   

 Bedömning av nuvarande och framtida 
kemikaliers risk att medföra föroreningsskada. 

 Beskrivning av områdets nuvarande och framtida 
markanvändning.  

 Kartläggning av tidigare verksamhet och 
historiska föroreningar. 

 Beskrivning av nuvarande föroreningssituation i 
mark och grundvatten, eventuellt efter 
genomförande av provtagningar. 

TIDIGARE KUNDER 
WSP har upprättat statusrapporter för bl.a. stora 
förbränningsanläggningar, pappers- och 
massaproduktionsanläggningar, järn- och 
ståltillverkningsanläggningar, avfallsanläggningar, 
kemisk industri, fordonsanläggningar, gjuterier samt 
livsmedelsindustri. Vi lämnar gärna refenser!  
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