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Erhverv/Virksomheder 

Ref. yvkor/haeje/rukso 

Den 1. december 2016 

 

   

   

  

 

Få et forspring – Deltag i møde om EU's miljøkrav til den 
kemiske industri den 15. december 2016 hos Miljøstyrelsen i 
København 
 

Direktivet for industrielle emissioner (IED) betyder, at EU’s miljøkrav i form af 

BAT-konklusioner
1
 bliver bindende. Det gælder for de store virksomheder på bilag 

1 i Godkendelsesbekendtgørelsen, herunder store virksomheder i den kemiske 

industri. 

 

Der er fornylig vedtaget BAT-konklusioner om spildevands- og luftrensning og 

dertil hørende styresystemer for den kemiske industri, (CWW, common waste 

water and waste gas treatment and management systems in the chemical sector), 

som vil få betydning for branchen. Den nye CWW BREF indeholder imidlertid ikke 

bindende luftemissionsniveauer, hvorfor Kommissionen har besluttet, at der skal 

udarbejdes en særskilt WGC BREF om luftemissioner (Common Waste Gas 

Treatment in the Chemical Sector).  

 

Miljøstyrelsen ønsker aktivt at påvirke den EU indsats, der tilvejebringer BAT-

konklusioner. Det er ikke blot en mulighed for at styrke miljøbeskyttelsen i 

Danmark og Europa, men også en mulighed for at fremme danske synspunkter og 

danske virksomheders løsninger på miljøområdet. 

 

Et samarbejde om opgaven mellem myndigheder, virksomheder og institutioner 

kan på længere sigt fremme dansk konkurrenceevne og eksport inden for de 

områder, hvor Danmark er på forkant. Miljøstyrelsen ønsker at involvere 

virksomheder og andre interessenter og starter derfor et partnerskab op. 

 

Baggrund for partnerskabet for WGC 

Miljøstyrelsen vil etablere et partnerskab for WGC-BREF fordi: 

 der er mange væsentlige danske virksomheder, der bliver omfattet, 

 virksomhederne har forudsætninger for at levere oplysninger om 

teknikker, der afspejler og dermed kan fremme de danske virksomheders 

produktionsprocesser og styrker, 

 implementeringen af BREF dokumentet vurderes at yde et væsentligt 

bidrag til forbedring af miljøtilstanden i Europa. 

                                                             
1
 BAT står for best available techniques, bedste tilgængelige teknikker, og de beskrives i et 

BAT-referencedokument, BREF. 
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Processen 

Partnerskabet for WGC dokumentet vil følge en række faser: 

1. Fastlæggelse af rammerne (scope) for BREF dokumentet, herunder hvilke 

miljøparametre der er de væsentlige, og hvilke data der er behov for at 

indsamle m.m. 

2. Indsamling af data og informationer om eksisterende anlæg og 

miljøteknikker. Parterne vil her bidrage med information om de bedste 

miljøtekniske løsninger på området. 

3. Bidrage i forbindelse med høringen af udkast til BREF WGC med fokus på 

formuleringen af præcise BAT konklusioner, som er en forudsætning for en 

ensartet BAT implementering på tværs i EU. 

4. Bidrage til belysning af de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af 

forslagene, således at der opnås de for Danmark bedste løsninger. 

 

Opstartsmødet vil dreje sig om den første fase. 

 

Deltagere i partnerskabet 

Partnerskabet er åbent, og deltagerne forventes at være de berørte virksomheder 

og deres organisationer, teknologi leverandører, andre interesseorganisationer og 

repræsentanter fra myndigheder. 

 

Organisatoriske rammer for partnerskabet 

Miljøstyrelsen er formand og sekretariat for partnerskabet.  

 

Det første møde i partnerskabet vil blive afholdt  

torsdag den 15. december 2016 fra kl. 13:00 til ca. 16:00  

hos Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. Dagsorden er vedlagt. 

 

Implementering af CWW-BREF 

På mødet vil der også blive givet en orientering og status på de vedtagne BAT-

konklusioner for CWW og indarbejdelsen af dem i miljøgodkendelserne.  

 

Tilmelding og yderligere information 

I er velkomne til at kontakte Ruth Krogsgaard Sørensen, tlf. 7254 4260, 

rukso@mst.dk, Birgitte Holm Christensen, tlf. 7254 4537, bihol@mst.dk  eller 

Hans Erling Jensen, tlf. 7254 4347, haeje@mst.dk for yderligere oplysninger. 

 

Tilmelding inden den 12. december 2016 kl. 12:00 til benra@mst.dk. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Yvonne Korup 

Kontorchef 
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