
 
 

Tirsdag den 7. november 2017. 
Eigtveds Pakhus, Strandgade 25G, 1448 København K. 
 
Det officielle program starter kl. 10.00. Kl. 9.00 er der prolog, hvor der gives en 
grundlæggende introduktion til BREF og de vigtigste begreber. 
 

Det er gratis at deltage. 
 

Tilmeldingsfristen er fredag den 27. oktober, og tilmelding sker via www.mst.dk 



 
Det er nu mere end fire år siden, at  
direktivet om industrielle emissioner i 
EU trådte i kraft, og gennem hele  
BREF-rejsen har både virksomheder  
og myndigheder høstet erfaringer. 
 
BREF-dagen 2017 tager os gennem 
hele rejsen fra BREF-forberedelsen til 
den dag, hvor de færdige BAT-
konklusioner skal udmøntes i miljøgod-
kendelser. Vi får indblik i en række  
virksomheders erfaringer med de  
forskellige faser, og vi får  
Miljøstyrelsens bedste råd  
til hver fase i rejsen. 
 
 



 
  

Prologen er henvendt til deltagere med begrænset viden om BREF. Her giver Birgitte Holm Christensen, specialkonsulent i  
Miljøstyrelsen, og Ulla Ringbæk, funktionsleder i Miljøstyrelsen, en introduktion til BREF: Hvad er BREF og BAT? Hvad  
betyder de forskellige begreber? Hvad betyder BREF for din virksomhed? Hvordan fungerer processen? Hvordan og hvornår 
kan virksomhederne involvere sig? 

  
 
 
 

 

Bettine Aundrup, kontorchef i Miljøstyrelsen, byder velkommen, og John Pedersen, direktør i Operate og dagens facilitator,  
introducerer dagens program.  

 

Vi tager et blik på miljøsituationen i Europa og på behovet for et velfungerende BREF-system. Hans Bruyninckx,  
professor og executive director i Det Europæiske Miljøagentur, giver sit besyv på udledning til luft og vand (engelsk).  

  

Hvordan kan virksomheder og brancheorganisationer forberede sig, når de ved eller forventer, at der inden længe vil komme en 
BREF-proces på deres område? Ulla Ringbæk, funktionsleder i Miljøstyrelsen, giver et indblik i, hvordan det tekniske arbejde 
forbundet med BREF fungerer. Anne Mette Bæk Jespersen, direktør i Marine Ingredients Denmark, giver et indblik i, hvordan 
de europæiske fiskemelsproducenter har forberedt sig på deres nye BREF.  

 

Så er rejsen i gang. Der kommer et ”call for initial positions”, hvor medlemmer af den tekniske arbejdsgruppe kan melde ind 
med bud på, hvad der skal være fokus på i udarbejdelsen af BREF. Ruth Krogsgaard Sørensen, civilingeniør i Miljøstyrelsen, 
og Hans Erling Jensen, miljøtekniker i Miljøstyrelsen, fortæller om Miljøstyrelsens erfaringer i denne fase og om erfaringer fra 
kick off-mødet: Hvilken form og dokumentation skal de første indspil have, hvis man skal øge chancen for, at synspunkterne 
bliver taget ombord? Tine Sørensen Karup, Environmental Consultant i Novo Nordisk, beskriver, hvordan og hvad de i Novo 
Nordisk meldte som de første indspil, og hvilke erfaringer de gjorde sig.  
 



 
Den tekniske arbejdsgruppe indsamler nu data fra virksomhederne. Det kan virke uoverskueligt og besværligt, men det giver 
også mulighed for at få indflydelse. På trods af forskelle fra den ene industrisektor til den anden på hvilke data, der samles ind, 
er der også faldgruber og gode erfaringer, man kan lære af. Annemarie Brix, cand.techn.soc i Miljøstyrelsen, fortæller hvordan 
data samles ind og efterfølgende bliver brugt og giver et bud på, hvordan danske virksomheder bedst tackler  
dataindsamlingen. Freddie Kupper, Technical Manager hos Danapak Flexibles, giver et indblik i, hvordan forløbet var, hvorfor 
virksomheden stillede sig til rådighed og hvad de håbede at kunne påvirke.  

  

Så kommer første udkast til BREF med BAT-konklusioner. Måske er de lige, som virksomheden havde håbet. Måske er der 
overraskelser. Måske endda ubehagelige overraskelser, selvom virksomheden og branchen var godt forberedt og gjorde et 
godt arbejde ved dataindsamlingen. Knud Loftlund, afdelingschef i Bryggeriforeningen, giver et indblik i, hvordan branchen  
forholdt sig og involverede sig. Mette Thorsen, agronom i Miljøstyrelsen, giver et bud på, hvad man gør, når man sidder med  
udkastet til BAT-konklusioner og gode råd til, hvordan virksomheder og organisationer kan blive involveret i kommenteringen. 
 

 

 
Det tekniske arbejde med BAT-konklusionerne er nu færdigt, og processen går videre til en rådgivningsfase, en beslutningsfase 
og en afsluttende fase. Birgitte Holm Christensen, specialkonsulent i Miljøstyrelsen, beskriver hvad der sker her, og giver  
eksempler på, hvilke sidste ændringer, der kan komme. Steen Hansen, HSE senior konsulent i Stena Recycling, ser tilbage  
på processen og fortæller om sine erfaringer: Hvad gik godt, og hvad kunne være gjort anderledes? Og hvordan forbereder 
virksomheden sig nu på snart at skulle i gang med at bruge de færdige BAT-konklusioner? 

 

Nogle virksomheder har været med på rejsen fra før, den reelt startede. Andre er kommet ombord undervejs. Og nogle har  
måske knapt opdaget, at BREF-toget har buldret derudaf gennem en længere periode. Lige meget hvordan situationen har  
været, så vil man møde de nye BAT-konklusioner, når der skal gives nye miljøgodkendelser, og de eksisterende skal  
revurderes. Kristine Stubdrup, AC-tekniker i Miljøstyrelsen, præsenterer nye værktøjer, der kan understøtte arbejdet.  
Henriette Charlotte Nikolajsen, Environment miljø– og energichef i Aalborg Portland, deler erfaringer med indarbejdelse  
af nye BAT-konklusioner i virksomhedens miljøgodkendelser.  
 

   
Vi sætter blandt andet fokus på, hvor direkte BAT-konklusionerne omsættes til de konkrete miljøgodkendelser, og hvad  
mulighederne er for dispensationer.  

 


