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Invitation til at deltage i partnerskab for revision af BAT referencedokumentet for 
virksomheder inden for fødevare- og foderstofbranchen. 
 
Det nye direktiv for industrielle emissioner betyder, at den begrænsning af forurenin-
gen, man kan opnå med den bedste tilgængelige teknik, fremover bliver bindende for 
virksomhederne. Det får derfor stor betydning, hvilke teknikker der betragtes som bed-
ste tilgængelige teknik (Best Available Techniques, BAT). 

Det betyder, at flere af miljøkravene til industrien fremover vil blive stillet på europæisk 
niveau, og dermed er de med til at sikre, at alle virksomheder i Europa mødes med ens 
krav.  

Miljøministeriet ønsker aktivt at påvirke den EU indsats, der forpligter virksomheder til 
at anvende BAT. Processen med udvikling af BAT-Referencedokumenterne (BREF 
dokumenterne) er ikke blot en mulighed for at styrke miljøbeskyttelsen i Danmark og 
Europa, men også en mulighed for at fremme danske virksomheders løsninger på mil-
jøproblemer. 

Samarbejdet 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 eller har et udviklingspotentiale (f.eks. udnyttelse af vand, ener-
gi og råvarer/affald, begrænsning af spildevandsudledning m.m.). Revisionen af BREF 
for Food, Drink and Milk Industries (BREF FDM) startes op nu.  

Få yderligere information BAT og BREF på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 

Baggrund for partnerskabet 

Miljøministeriet inviterer til et partnerskab for BREF FDM fordi: 

 der er mange væsentlige danske virksomheder, der bliver omfattet af BREF do-
kumentet, 

 de omhandlede danske virksomheder har forudsætninger for at levere ”BREF-
teknikker”, der afspejler og dermed fremmer de danske virksomheders produk-
tionsprocesser og styrker, 

 implementeringen af BREF dokumentet vurderes at yde et væsentligt bidrag til 
en forbedring af miljøtilstanden i hele EU. 

 
 
Processen 
Partnerskabet for BREF FDM vil følge BREF revisionens faser: 

 I den første fase fastlægges rammerne (scope) for revisionen af BREF doku-
mentet, herunder hvilke miljøparametre der er de væsentlige, hvilke data der er 
behov for at indsamle, og evt. behov for at justere indhold og opbygning. Par-
terne vil her bidrage med information om erfaringer og udfordringer ved anven-
delse af det nuværende BREF dokument.  

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/
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 I den anden fase indsamles data og informationer om eksisterende anlæg og 
miljøteknikker. Parterne vil her bidrage med information om de bedste miljøtek-
niske løsninger på området.  

 I tredje fase vil parterne bidrage i forbindelse med høringen af udkast til BREF 
FDM med fokus på formuleringen af skarpe og præcise BAT konklusioner, som 
er en forudsætning for en ensartet BAT implementering i EU.  

Partnerskabet kan herudover identificere, hvor der er behov for forskning, teknologiud-
vikling, demonstrationsanlæg, videnopbygning mv.  
 
Første fase forventes at forløbe i første og evt. andet kvartal 2014. Miljøstyrelsens øn-
sker derfor at afholde 1. møde i partnerskabet inden udgangen af 2013. 

 
Deltagere i partnerskabet 
Partnerskabet er åbent, og deltagere vil typisk være de berørte virksomheder og deres 
organisationer, teknologi-leverandører, andre interesseorganisationer og repræsentan-
ter fra myndighederne. 
 
Organisatoriske rammer for Partnerskabet 
Miljøstyrelsen er formand for partnerskabet. Derudover oprettes et sekretariat til admi-
nistrationen. Sekretariatet koordinerer indsamling og videreformidling af data, notater 
og kommenteringer. 

Det første møde i partnerskabet vil blive afholdt  

Torsdag d. 12. december 2013 fra kl. 13.00 til kl. 15.00  
hos Arla, Korsvej Mejeri, Højrupvej 116, 7000 Fredericia  
 
På dette møde vil vi gennem oplæg og debat finde ud af: 

- Hvilke perspektiver er der for danske virksomheder i bindende krav til anven-
delse af BAT (bedst tilgængelig teknik)? 

- Hvilke perspektiver er der for brancher og virksomheder i et partnerskab? 

- Hvilke udfordringer ser virksomheder og myndigheder ved anvendelse af det 
nuværende BREF dokument? 

- Hvilke ønsker har virksomheder og myndigheder til den kommende BREF? 

 
I er velkomne til at kontakte Mette Thorsen, tlf. 7254 4124, metho@mst.dk,              
Birgitte Holm Christensen, tlf. 7254 4537, bihol@mst.dk eller Mette Lumbye Sørensen,           
tlf. 72 54 43 62, melso@mst.dk for yderligere oplysninger. 

 

Tilmelding inden d. 5. december 2013 til benra@mst.dk. 

 

Med venlig hilsen 
 
 
 
Jan Reisz 
Kontorchef 
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