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Hermed første nyhedsbrev i 2018 om Miljøstyrelsens arbejde med den 

styrkede BREF-indsats.  

 

Oversigt over nyhederne 

• Nyt fra Artikel 13 Forum 

• BAT-konklusioner for organiske kemikalier i stor skala (LVOC) er 

offentliggjort 

• Revision af BREF for tekstilindustrien er nu i gang 

• Møde i marts om BREF for luftrensning i den kemiske industri (WGC) 

• BREF for fødevarer, drikkevarer mælk og foder (FDM) har diskuteret 

datagrundlag 

• Nyt om dataindsamling for forarbejdning af jern og metal (FMP BREF’en) 

• Første udkast til BREF dokument for STS (Overfladebehandling med 

organiske opløsningsmidler) og WPC (Imprægnering af træ og 

træprodukter med kemikalier) 

• Affaldsforbrænding- og slaggebehandlingsanlæg 

• BREF-dagen 2017 fortalte om rejsen fra forberedelse til færdige BAT-

konklusioner 

• Nyhedsbrevet kommer også på Miljøstyrelsens hjemmeside 

 

 

 

 

Nyt fra Artikel 13 Forum 

Art. 13 forummet mødtes d. 19. og 20. december 2017. Der blev afgivet en positiv 

udtalelse om BREF for affaldsbehandling (WT) og der blev ikke diskuteret 

forhold, der vil ændre væsentligt på Final draft, der blev offentliggjort på JRC’s 

hjemmeside i oktober 2017. Oversættelsen af BAT konklusioner er igangsat og vi 

afventer nu forslag til BAT-konklusioner til afstemning i Art. 75 udvalget. 

 

Vi har længe ventet på en afklaring af, hvad der skal ske med de sidste kemiske 

BREF’er. Det blev besluttet at lave en BREF for den uorganiske kemiske industri, 

der samler BREF LVIC-AAF og BREF LVIC-S. BREF’erne for organiske 

finkemikalier (OFC), polymerer (POL) og specialkemikalier (SIC) vil IKKE blive 

revideret, men vil indgå i BREF for luftrensning i den kemiske industri (WGC), 

som er under udarbejdelse. BREF WGC vil udløse revurdering af 

miljøgodkendelserne og derfor være væsentlig for de mange danske 

farmaceutiske og andre virksomheder. 

 

Forummet havde mulighed for at kommentere på Reference Report on 

Monitoring (ROM), der ikke bliver en BREF og ikke vil indeholde BAT-

konklusioner. Den vil være nyttig for TWG-medlemmer, virksomheder og 

miljømyndigheder, hvorfor vi håber, den snart kan udgives som færdig. 

 

Forummet drøftede standardteksten, der benyttes i alle BREF’er, og som skal 

opdateres som følge af bla. ny ISO 14001. 

 

Forummet fik en præsentation af et studie, Kommissionen har igangsat om 

medlemsstaternes anvendelse af fravigelser fra BAT-konklusionerne efter Art. 15, 
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stk. 4. Rapport fra projektet forventes inden for få måneder.  

PS: Der er endnu ikke givet sådanne fravigelser i Danmark, men det er 

interessant at følge, hvad andre medlemsstater gør. Næste møde forventes i 

efteråret med forventelig præsentation af færdige BREF’er for Affaldsforbrænding 

og for Fødevarer, drikkevarer, mælk og foder. 

 

Kontaktperson Ulla Ringbæk (ur@mst.dk, 2565 0238) 

 

BAT-konklusioner for organiske kemikalier i storskala (LVOC) er 

offentliggjort 

BAT-konklusionerne for LVOC blev offentliggjort i EU-Tidende den 7. december 

2017, og de berørte virksomheder skal nu have revurderet deres godkendelser og 

efterleve de nye BAT-vilkår inden 4 år efter. Det betyder at revurderingen skal 

være tilendebragt inden 7. december 2021. BAT-konklusionerne samt 

baggrundsmaterialet i BREF-dokumentet kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside 

http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/organiske-

kemikalier-i-storskala-produktion/  

 

Kontaktperson Kristine Stubdrup (krrst@mst.dk, 93597065) 

 

 

 

 

 

Revision af BREF for tekstilindustrien er nu i gang 

Der er nedsat en teknisk arbejdsgruppe med 104 medlemmer, herunder 

Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen afleverer d. 9. februar 2018 kommentarer og 

synspunkter i frontloadingprocessen. Der forventes afholdt kick off møde i juni. 

 

Kontaktperson Ulla Ringbæk (ur@mst.dk, 2565 0238) 

 

 

 

 

 

Møde i marts om BREF for luftrensning i den kemiske industri (WGC) 

Der er afholdt møde i den tekniske arbejdsgruppe i september 2017. EIPPCB 

planlægger at holde et opfølgende møde i marts 2018 for at færdiggøre 

fastsættelsen af BREF’ens anvendelsesområde. På mødet forventes desuden 

drøftet et første udkast til spørgeskemaer i forbindelse med den kommende 

dataindsamling. 

 

Miljøstyrelsen vil deltage i mødet. 

  

Kontaktpersoner: Ruth Krogsgaard Sørensen (rukso@mst.dk  , 25 47 30 08) og 

Hans Erling Jensen (haeje@mst.dk , 41 96 94 97 
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BREF for fødevarer, drikkevarer mælk og foder (FDM) har diskuteret 

datagrundlag  

På baggrund af ønsker fra flere medlemslande, herunder Danmark, blev der i 

oktober 2017 holdt en workshop for at drøfte datagrundlag og dataanalyse inden 

det videre arbejde med at fastlægge endelige BAT konklusioner. Dialogen ved 

mødet var konstruktiv, og EIPPCB tog en del af kritikken omkring 

uigennemskuelige dataopgørelser til sig. 

 

EIPPCB har senest orienteret om, at det afsluttende møde i den tekniske 

arbejdsgruppe forventes at blive afholdt i uge 20. Baggrundsmateriale til mødet, 

herunder EIPPCB’s bud på de endelige BAT-konklusioner, forventes udsendt ca. 

8 uger før mødet. Næste møde i partnerskabet vil derfor blive afholdt i april 

måned med det formål at drøfte baggrundmateriale og BAT-konklusioner. 

  

Kontaktperson: Mette Thorsen (metho@mst.dk, 7254 4124) 

 

 

 Nyt om dataindsamling for forarbejdning af jern og metal (FMP 

BREF’en) 

Data-indsamlingen  i forbindelse med revisionen af BREF dokumentet ”Ferrous 

Metals Processing FMP” (Forarbejdning af jern og metal) blev skudt i gang ultimo 

november 2017 med deltagelse af repræsentanter fra fem danske galvaniserings 

virksomheder inden for sektoren ”Batch galvanising” samt to stålvirksomheder 

inden for  sektoren ”Hot-Rolling”. Der var formel deadline for dataindsamlingen 

den 16. februar 2018, men denne er blevet udskudt til 16. marts 2018 efter 

anmodning fra flere af de deltagende lande bl.a. pga mange deltagende 

virksomheder. 

 

Kontaktperson: Henrik Bechmann Nielsen (hebec@mst.dk, 7254 4228) 

 

 

 

 

Første udkast til BREF dokument for STS (Overfladebehandling med 

organiske opløsningsmidler) og WPC (Imprægnering af træ og 

træprodukter med kemikalier) 

Den 3. oktober 2017 sendte EIPPCB det 1. udkast til fælles BREF dokument for 

STS og WPC ud til kommentering hos medlemsstaterne, og Miljøstyrelsen har 

herefter anmodet om kommentarer fra alle de danske interessenter. På baggrund 

af de modtagene bemærkninger har vi fra Miljøstyrelsens side indmeldt 58 

kommentarer til udkastet samt supplerende information bl.a. om teknikker.  

 

Medlemsstaterne har i alt indmeldt 2.513 kommentarer, hvor af ca. 50% - ikke 

overraskende - er knyttet til kapital 18 indeholdende BAT-konklusionerne.  

 

EIPPCB er nu i gang med at vurdere alle kommentarerne. Når de har fået overblik 

over bemærkninger og supplerende oplysninger, bliver der fremsendt en plan for 

de næste milepæle i processen.  

 

Kontaktperson: Marianne Ripka (marip@mst.dk, 72544437) og Anne Munch 

Christensen(anmch@mst.dk, 22349811) 
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Affaldsforbrænding- og slaggebehandlingsanlæg  

Den 8. september 2018 var deadline for kommentering af 1.udkast til BREF med 

BAT-konklusioner.   

 

Der blev indgivet omkring 6000 kommentarer fra brancheorganisationerne og 

medlemslandene, hvor dog formentlig mange af dem er helt eller delvist 

overlappende. Miljøstyrelsen var herefter til et arbejdsmøde i Sevilla i december, 

hvor baggrundsdata for visse BAT grænseværdier blev diskuteret. 

  

Review-teamet i Sevilla har planlagt at det sidste møde for at arbejdsgruppens 

medlemmer skal være sent forår/sommer 2018. 

 

Kontaktperson Annemarie Brix (anbri@mst.dk, 72 54 42 88) 

 

 

 

 

 

BREF-dagen 2017 fortalte om rejsen fra forberedelse til færdige BAT- 

konklusioner 

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. På konferencen BREF-dagen 7. november 2017 

perspektiverede professor og executive director Hans Bruyninckx fra EU's 

miljøagentur vigtigheden af at arbejde med industriens emissioner, for at nå 

miljømålene for Europa.  Dagens øvrige oplæg fortalte om rejsen fra BREF-

forberedelsen til den dag, hvor de færdige BAT-konklusioner skal udmøntes i 

miljøgodkendelser. Vi fik en række virksomheders erfaringer med de forskellige 

faser, og Miljøstyrelsens bedste råd til hver fase i rejsen. 

 

Ca. 130 deltagere var med til at gøre BREF-dagen til en god oplevelse. På trods af 

tekniske vanskeligheder i løbet af dagen, engagerede deltagerne sig aktivt og kom 

med gode spørgsmål og kommentarer.   

 

Dagens indlæg kan ses på http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/saadan-faar-

du-indflydelse-paa-bat/bref-dagen/  

 

Kontaktperson Birgitte Holm Christensen (bihol@mst.dk, 4139 2470) 

 

 

 

 
Nyhedsbrevet kommer også på Miljøstyrelsens hjemmeside 

Dette nyhedsbrev kommer på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor man også kan 

finde tidligere nyhedsbreve. 

 

http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/saadan-faar-du-indflydelse-paa-

bat/nyheder-om-bref-revisionerne/  

 
 
 

 


