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Hermed første nyhedsbrev i 2015 om Miljøstyrelsens arbejde med den styrkede BREF-

indsats. Formålet med nyhedsbrevet er, udover at holde vores interessenter 

orienteret, at skabe rum for, at møderne i National følgegruppe i højere grad 

anvendes til dialog og drøftelse og mindre til information.  

 

 

Oversigt over nyhederne 

 Kommunikationsindsats – BREF-film 

 Status på forumudtalelser og afstemninger om BAT 

 Arbejdsprogram 

 Træ og træprodukter imprægneret med kemikalier 

 Pulp og Papir 

 Raffinaderier 

 Partnerskab om affaldsbehandling og TWG undergrupper 

 BREF om husdyrbrug 

 BREF om fødevarer, drikkevarer og mælk 

 Store fyringsanlæg 

 Fælles retningslinjer i EU for afvigelser 

 Nyt Fokus: Partnerskab for vand med fokus på organiske finkemikalier 

 BREF-dagen 2014 

 Nyhedsbrevet kommer også på www.mst.dk  

 

Kommunikationsindsats – BREF-film 

 

 

Virksomhederne Rockwool og Skjern Papir medvirker i en kort film, som 

fortæller om hvor vigtigt det er, at danske virksomheder inddrages i BREF-

arbejdet. Filmen er en del af den målrettede kommunikation, der blev sat i gang i 

2013.  

 

Filmen kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://mst.dk/virksomhed-

myndighed/industri/batbref/faa-et-forspring/virksomhedseksempler/ eller på 

YouTube, hvor filmen kommer frem, hvis man søger på ”bref rockwool skjern”. 

  

Kontaktperson Birgitte Holm Christensen (bihol@mst.dk, 7254 4537) 

 

Status på forumudtalelser og afstemninger om BAT 

 

Siden sidste nyhedsbrev har der ikke været nogen afstemninger om BAT 

konklusioner i Art. 75 udvalget.  

 

Der blev afholdt møde i Art. 13 Forum sidst i september, hvor forummets 

udtalelse om BREF for spildevands- og luftrensning mv. i kemisk industri og om 

BREF for træbaserede paneler blev indhentet.  

 

I december blev endnu et møde i Art. 13 Forum afholdt. Her blev forummets 

udtalelse indhentet om BREF  for ikke-jernholdige metaller. Forummet fortsatte 

drøftelsen af strategien for revision af de kemiske BREF’er. 

 

Kontaktperson Ulla Ringbæk (ur@mst.dk tlf. 7254 4429) 

 

 

http://www.mst.dk/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/batbref/faa-et-forspring/virksomhedseksempler/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/batbref/faa-et-forspring/virksomhedseksempler/
mailto:bihol@mst.dk
mailto:ur@mst.dk
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Arbejdsprogram 

 

Revisionen af BREF for overfladebehandling med organiske opløsningsmidler er 

sat i gang i december. Miljøstyrelsen repræsenteres i TWG af Søren Jensen. 

 

Udarbejdelse af den nye BREF om træbehandling med kemikalier blev sat i gang 

i efteråret, og indledende kommentarer blev givet i november 2014. 

Miljøstyrelsen repræsenteres i TWG af Kirsten Grahn Nielsen og Anne Munch 

Christensen. 

 

I 2015 er det planlagt at igangsætte revision af BREF for slagterier og animalske 

biprodukter og af BREF for textilindustrien. Arbejdet med revision af BREF for 

jernholdige metaller vil blive genoptaget. Derudover vil der blive arbejdet med en 

af de kemiske BREF’er, afhængigt af hvad strategien ender med. 

 

Kontaktperson Ulla Ringbæk (ur@mst.dk tlf. 7254 4429) 

 

Træ og træprodukter imprægneret med kemikalier 

 

I juli 2014 lød startskuddet til opstart af arbejdet med at udarbejde en BREF og 

tilhørende BAT-konklusioner for træ og træprodukter imprægneret med 

kemikalier (wood preservation with chemicals, WPC). 

 

Efteråret har været brugt til at indsamle oplysninger om de virksomheder, der i 

Danmark vil blive omfattet af BREF’en og de tilhørende BAT-konklusioner. De er 

blevet brugt til en første overordnet dataindsamling, som kontoret i Sevilla har 

stået for. 

 

P.t. er planen, at der afholdes et egentlig opstartsmøde i Sevilla i uge 9 i år. 

 

Kontaktperson Kirsten Grahn Nielsen (kigni@mst.dk, tlf 7254 4357).  

 

Pulp og Papir 

 

I september 2014 blev BAT-konklusionerne vedrørende Pulp & Papir 

offentliggjort i EU-tidende (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_284_R_0017).  

 

Det betyder, at der skal igangsættes revurdering af de virksomheder, der er 

omfattet af BREF’en. 

 

Der er ved at blive  udarbejdet BAT tjekliste, der vil kunne findes på 

Miljøstyrelsens hjemmeside (http://mst.dk/virksomhed-

myndighed/industri/batbref/liste-over-alle-brefer/pulp-og-papirindustri/). 

 

M.h.t. at få adgang til en opdateret BREF, så har IPPC-kontoret i Sevilla i 

december måned oplyst, at der arbejdes på højtryk på at indarbejde alle 

ændringerne i BREF’en og at det forventes, at der her i starten af 2015 vil være 

adgang til den på EIPPCB’s hjemmeside og så bliver der selvfølgelig også linket til 

den fra Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 

Kontaktperson Kirsten Grahn Nielsen (kigni@mst.dk, tlf 7254 4357).  

 

mailto:ur@mst.dk
mailto:xxkigni@mst.dk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_284_R_0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_284_R_0017
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/batbref/liste-over-alle-brefer/pulp-og-papirindustri/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/batbref/liste-over-alle-brefer/pulp-og-papirindustri/
mailto:xxkigni@mst.dk
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Raffinaderier 

 

I oktober 2014 blev BAT-konklusionerne vedrørende Raffinaderier offentliggjort i 

EU-tidende (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/;ELX_SESSIONID=pFGpJRyJDhR1mxfFBqF27Jl4W3QfmgQp

2RQCplkX79gKp9q2QrW8!-1947309739?uri=OJ:JOL_2014_307_R_0009). 

 

Det betyder, at der skal igangsættes revurdering af de virksomheder, der er 

omfattet af BREF’en. 

 

Der arbejdes i øjeblikket på en BAT tjekliste og den forventes offentliggjort 

snarest på MST’s hjemmeside (http://mst.dk/virksomhed-

myndighed/industri/batbref/liste-over-alle-brefer/raffinaderier/). 

 

Der er i øjeblikket ingen sikker melding om, hvornår IPPC-kontoret i Sevilla 

forventer at have en opdateret BREF klar, men den forventes at være klar i løbet 

af 1. kvartal 2015. 

 

Kontaktperson Kirsten Grahn Nielsen (kigni@mst.dk, tlf 7254 4357).  

 

Partnerskab om affaldsbehandling og TWG undergrupper  

 

Revisionsprocessen er nu nået så vidt, at draft 1 er under udarbejdelse. Næste 

møde i partnerskabet forventes at blive afholdt, når draft 1 udsendes til 

kommentering, hvilket forventes i 3. kvartal 2015. 

 

Siden sidst er der gennemført dataindsamling for udvalgte referenceanlæg. 

Miljøstyrelsen afholdt i den forbindelse to mini-workshops. De to workshops var 

meget konstruktive og tilbagemeldingerne fra deltagerne var positive. Det var et 

relativt tungt regneark, der skulle udfyldes med data, og det var en stor hjælp – 

både for deltagerne og for Miljøstyrelsen – at sparre med hinanden i denne 

proces. Dataindsamlingen blev afsluttet den 31. oktober 2014. Ved udarbejdelsen 

af regnearket blev det drøftet, om en anden teknik til dataindsamling kunne være 

hensigtsmæssig, f.eks. webbaseret indtastning. Herved vil det f.eks. være muligt 

at målrette og forsimple dataindsamlingen samt lave oversættelser til 

nationalsprog, hvilket er én af udfordringerne med det nuværende system med 

regneark. IPPC kontoret i Sevilla undersøger mulighederne, men har endnu ikke 

fundet en egnet løsning.  

 

Miljøstyrelsen har bidraget med BAT beskrivelser og ”Emerging Techniques” for 

danske anlæg og behandlingsteknikker, herunder også til arbejdsgruppen om 

biologisk affaldsbehandling, samt leveret en række tekniske rapporter, primært 

miljøprojekter og materiale fra Nordisk Ministerråd.  

 

I 1. halvår 2015 planlægger IPPC kontoret i Sevilla en række besøg på 

referenceanlæg. Miljøstyrelsen har i den forbindelse tilbudt IPPC kontoret i 

Sevilla samt den tekniske arbejdsgruppe et program med besøg på udvalgte 

danske affaldsbehandlingsanlæg. 

 

Miljøstyrelsen deltager fortsat aktivt i en arbejdsgruppe om biologisk 

affaldsbehandling. 

 

Kontaktperson Claus Lübeck Christensen (cllch@mst.dk tlf 7254 4399) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/;ELX_SESSIONID=pFGpJRyJDhR1mxfFBqF27Jl4W3QfmgQp2RQCplkX79gKp9q2QrW8!-1947309739?uri=OJ:JOL_2014_307_R_0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/;ELX_SESSIONID=pFGpJRyJDhR1mxfFBqF27Jl4W3QfmgQp2RQCplkX79gKp9q2QrW8!-1947309739?uri=OJ:JOL_2014_307_R_0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/;ELX_SESSIONID=pFGpJRyJDhR1mxfFBqF27Jl4W3QfmgQp2RQCplkX79gKp9q2QrW8!-1947309739?uri=OJ:JOL_2014_307_R_0009
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/batbref/liste-over-alle-brefer/raffinaderier/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/batbref/liste-over-alle-brefer/raffinaderier/
mailto:xxkigni@mst.dk
mailto:cllch@mst.dk
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BREF om husdyrbrug. 

 

I november 2014 blev det afsluttende møde i den tekniske arbejdsgruppe afholdt i 

Sevilla. Miljøstyrelsen deltog sammen med repræsentanter for industrien og 

Danmarks Naturfredningsforening (som repræsenterede EEB). Vi havde et godt 

samarbejde både blandt de danske deltagere og med deltagere fra flere andre 

lande. Generelt er vi tilfredse med resultatet, som betød, at konklusionerne vil 

være forenelige med danske forhold. Danmark rejste dog et enkelt split view på 

intervallet for ammoniak-emissionsgrænser for slagtesvin, som vi mener er for 

uambitiøs. Split viewet blev støttet af DE, NL, SE, FI og EEB. Desuden støttede 

Danmark sammen med flere andre lande EEB i deres split view om, at 

fuldspaltegulv ikke bør regnes som en BAT-teknologi for slagtesvin, smågrise og 

drægtige søer. 

 

Det endelige udkast til BREF med tilhørende BAT-konklusioner forventes 

offentliggjort i april/maj, hvorefter artikel 13 forummødet forventes afholdt i juni 

2015. Den endelige afstemning i artikel 75 udvalget om BAT konklusionerne 

forventes afholdt i slutningen af året. 

 

Kontaktperson Cecilia Andreasson (ceand@mst.dk tlf 72 54 46 50) 

  

BREF om fødevarer, drikkevarer og mælk 

 

I oktober 2014 blev der afholdt opstartsmøde om revision af BREF for fødevarer, 

drikkevarer og mælk. Forud for mødet havde EIPPCB udsendt en lang dagsorden 

med forslag til rammerne for revisionsprocessen. Den udsendte dagsorden blev 

drøftet ved et partnerskabsmøde, hvor deltagerne gav de danske TWG-

medlemmer værdifuldt input, som blev fremført ved opstartsmødet.  

 

Efter opstartsmødet blev der i gangsat en proces med at finde referenceanlæg. I 

alt 33 danske virksomheder fordelt på 8 del-brancher har givet tilbagemelding 

om, at de er interesserede i at bidrage med information og data til 

revisionsprocessen. Det er flot, og giver de danske virksomheder mulighed for at 

få indflydelse på resultatet. Dataindsamlingen forventes at finde sted i perioden 

april-juni 2015. 

 

Kontakt: Mette Thorsen (metho@mst.dk tlf 72 54 41 24) 

 

Store fyringsanlæg  

 

IPPC kontoret i Sevilla har netop varslet, at det afsluttende TWG møde er 

udskudt fra 1. til 2. kvartal 2015 som følge af behandlingen af de mange 

kommentarer til 1. draft til BREF LCP. Et baggrundspapir indeholdende de 

væsentligste emner udsendes senest 8 uger inden mødet. (dvs. forventeligt i 1. 

kvartal 2015).  

 

Der blev afholdt et velbesøgt partnerskabsmøde i september 2014, hvor status for 

LCP BREF arbejdet og tilhørende projekter blev præsenteret. Det er hensigten at 

afholde partnerskabsmøde igen som forberedelse til det afsluttende møde.  

En ad hoc task force har i efteråret 2014 arbejdet med indsamling af supplerende 

data til brug for en ændring af BAT-konklusionerne for energieffektivitet fra årlig 

værdi til design værdi. Resultatet vurderes pt. af IPPC kontoret.  

 

Kontaktperson: Marianne Ripka (marip@mst.dk, tlf 72 54 44 37) 

 

mailto:ceand@mst.dk
mailto:metho@mst.dk
mailto:marip@mst.dk
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Fælles retningslinjer i EU for afvigelser 

 

 

Vi lægger mange kræfter i at udarbejde gode BAT-konklusioner. En ensartet 

implementering i EU er vigtig for at opnå de ønskede miljøfordele og en fair 

konkurrence. Organisationen IMPEL, som arbejder med ensartet implementering 

af miljølovgivning i EU, havde undersøgt status og praksis for de vigtige 

paragraffer i IED om afvigelse fra BAT konklusioner. Miljøstyrelsen deltog i 

undersøgelsen og den efterfølgende workshop, hvor erfaringer om 

vurderingsgrundlag, vejledninger og beregningsmetoder blev delt.  

 

Kontakt: Birgitte Holm Christensen (bihol@mst.dk, 72 54 45 37)  

 

Nyt Fokus: Partnerskab for vand med fokus på organiske finkemikalier 

 

 

Miljøstyrelsen har etableret et partnerskab for vandeffektive teknikker i 

industrien i foråret 2013. Formålet med partnerskabet er at arbejde for, at danske 

løsninger på miljøudfordringer inden for vandområdet indgår i revisionen af 

BREF-dokumenterne. En række brancheorganisationer har foreslået, at fokus i 

partnerskabet ændres over mod en foranalyse af mulige miljøpåvirkende faktorer 

med fokus på vand, og der har især været interesse for et forarbejde til den 

kommende revision af BREF´en om organiske finkemikalier.  

Lægemiddelindustriforeningen, Dansk Industri, og Landbrug og Fødevarer er 

med i følgegruppen for partnerskabet. Partnerskabet er åbent for virksomheder, 

konsulenter og interesseorganisationer. 

 

Kontaktperson Karin Dahlgren kdl@mst.dk, 7254 4188.  

 

BREF-dagen 

 

 

Konferencen ”BREF-dagen 2014 – fra involvering i BREF-arbejdet til 

implementering af BAT” satte fokus på tre temaer: involvering i BREF-arbejdet, 

forskellige dilemmaer ved udformning af BAT og implementering af BAT. 

 

Omkring 80 deltagere fra virksomheder, brancheorganisationer, 

miljøorganisationer og myndigheder var mødt op til BREF-dagen i Eigtveds 

Pakhus i København. Lone Loklindt, folketingsmedlem for Radikale Venstre og 

formand for Miljøudvalget, påpegede i sin åbningstale, at BREF-arbejdet, hvor vi 

i EU opstiller fælles miljøkrav på en struktureret måde, er et vigtigt redskab til at 

løse de globale miljøudfordringer. Også Mikkel Aarø-Hansen, afdelingschef i 

Miljøministeriet, understregede i sin indledende tale, at BAT-konklusionerne kan 

få store konsekvenser for virksomheder og teknologileverandører, men at det 

også åbner store konkurrencemuligheder. 

 

Se indlæggene på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://mst.dk/virksomhed-

myndighed/industri/batbref/bref-dagen-2014/  

 

Kontaktperson Birgitte Holm Christensen (bihol@mst.dk , 7254 4537) 

 

Nyhedsbrevet kommer også på Miljøstyrelsens hjemmeside 

 

Dette nyhedsbrev kommer på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor man også kan 

finde tidligere nyhedsbreve. 

 

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/bat-bref/national-

foelgegruppe/nyheder-om-bref-revisionerne/  

mailto:kdl@mst.dk
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/batbref/bref-dagen-2014/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/batbref/bref-dagen-2014/
mailto:bihol@mst.dk
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/bat-bref/national-foelgegruppe/nyheder-om-bref-revisionerne/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/bat-bref/national-foelgegruppe/nyheder-om-bref-revisionerne/
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