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Hermed tredje nyhedsbrev 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 

 Søg tilskud under Program for Grøn Teknologi 

 Partnerskaber  

 Chloralkali BREF fremlagt for Artikel 13 forum  

 Status reference rapport om Monitering 

 Udkast til nye BAT konklusioner for kraftvarmeværker 

 Work Programme  

 

 

 

Søg tilskud under Program for Grøn Teknologi 

Der er 45 mio. kr. til uddeling i årets ordinære ansøgningsrunde 2013, og en 

ansøgningsfrist 30. august 2013, kl. 16. Der kan ydes tilskud til projekter, der 

udvikler, tester og/eller demonstrerer miljøeffektive teknologier indenfor fem 

hovedområder under støtteordningen, Grøn Teknologiordning 2013. 

Virksomheders ressourceeffektivitet indgår som et af hovedområderne og er 

opdelt på otte temaer. Formålet med støtte ordningen er at hjælpe danske 

virksomheder med at udvikle og demonstrere nye og mere effektive 

miljøløsninger. Kontakt: Marina Snowman Møller masno@mst.dk, 72544111 

 

Partnerskaber  

Partnerskabet om vand i industrien. Via partnerskabets arbejde skal der sendes 

data ind til en række BREF’er, hvor vandforbrug og emissioner til vand er 

væsentligt. Sekretariatsopgaven varetages af Dansk Miljøteknologi, og 

styregruppen, bestående af DI, Landbrug og Fødevarer, Naturstyrelsen og 

Miljøstyrelsen, inviterer til første partnerskabsmøde d. 30. August 2013. Kontakt: 

Marina Snowman (masno@mst.dk, 72 54 41 11) 

 

Partnerskabet om Affaldsbehandling. Det Europæiske IPPC kontor har i 

slutningen af juni 2013 officielt informeret medlemsstaterne om, at man 

opstarter revisionsprocessen for Waste Treatment Industries (WT) BREF fra 

2006. Første fase er at reaktivere den tekniske arbejdsgruppe (TWG). Første 

møde i TWG er planlagt til 4. kvartal 2013. 

Som beskrevet i forrige nyhedsbrev blev der afholdt opstartsmøde i 

partnerskabet for WT BREF i februar 2013. Næste møde afholdes den 24. 

september hos Miljøstyrelsen i Strandgade 29, København. Miljøstyrelsen har 

fået udarbejdet en kortlægning af de danske affaldsstrømme, 

affaldsbehandlingsanlæg og miljøteknologileverandører, der bliver berørt af den 

kommende revision af BREF'en. Rapporten er publiceret på Miljøstyrelsens 

hjemmeside. Rapporten fremlægges på næste partnerskabsmøde, hvor der også 

skal diskuteres fokusområder og ønsker til det danske input til revisionen. 

Kontakt: Claus Lübeck Christensen (cllch@mst.dk , tlf. 7254 4399). 

 

http://www.ecoinnovation.dk/Emneoversigt/IsaerForVirksomheder/Finansiering_tilskud/PGT2013_Virksomheder.htm
http://www.ecoinnovation.dk/Emneoversigt/IsaerForVirksomheder/Finansiering_tilskud/PGT2013_Virksomheder.htm
mailto:masno@mst.dk
mailto:masno@mst.dk
http://www.mst.dk/Publikationer/Publikationer/2013/Juni/978-87-93026-21-6.htm
http://www.mst.dk/Publikationer/Publikationer/2013/Juni/978-87-93026-21-6.htm
mailto:cllch@mst.dk
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Partnerskabet om Store Fyringsanlæg. Første udkast til BREF-dokument med 

forslag til bindende BAT-konklusioner er netop modtaget.  Partnerskabets 

medlemmer kan kommentere på BREF dokumentet, så danske forhold såsom 

teknologianvendelse, anlægstyper, logistik og anvendelse af biprodukter 

tilgodeses. Sidste frist for kommentering (med begrundelser) er d. 16. august 

2013. Sekretariatet ved FORCE Technology, Morten Tony Hansen, samler 

kommentarerne. Kontakt: Marina Snowman (masno@mst.dk, 72 54 41 11). 

 

Chloralkali BREF fremlagt for Artikel 13 forum  

Final Draft blev præsenteret og drøftet på Art. 13 Forums møde d. 6. juni. Der er 

bred enighed og tilfredshed om denne BREF. Den indeholder 17 BAT-

konklusioner, heraf også nogle med BAT-AEPL’er (Best Achievable 

Environmental Performance Levels). Som noget nyt er der i denne BREF 

negative BAT-konklusioner – ’Bat er ikke at …’. Kommissionen vil nu forberede 

en draft implementing act med BAT-konklusionerne, som der skal stemmes om 

på et møde i september. Forud for indhentelse af dansk mandat vil 

miljøspecialudvalget som sædvanlig blive hørt. Kontakt: Jørn L. Hansen, 

(joern@mst.dk , tlf. 7254 4353.) 

Referencedokument for Monitering  

Måling (monitering) af miljøparametre indgår i alle BREF-dokumenter. Derfor er 

det relevant at have et tværgående dokument, som beskriver og anbefaler 

hvordan monitering bør indgå. Det tidligere BREF-dokument for monitering, har 

ændret status til et såkaldt tværgående Joint Research Center 

referencedokument. Det begrundes med at eftersom dokumentet ikke indeholder 

BAT-konklusioner, kan det ikke have fuld BREF-status under IED. Den tyske 

forfatter af dokumentet, Dr. Ralf Both, har lagt et stort arbejde i at samarbejde 

med den europæiske standardiseringsorganisation. Miljøstyrelsen har modtaget 

og kommenteret udkast til det indledende kapitel om generel monitering og til 

kapitlet om monitering af luftemissioner. Miljøstyrelsens Referencelaboratorium 

for luftemissioner har bistået med kommentering på luftkapitlet. Derudover har 

Miljøstyrelsen finansieret en rapport over metoder til monitering af 

vandemissioner, udarbejdet af DHI og sendt til kontoret i Sevilla som et indspil 

til det kommende kapitel om vandemissioner. Ønsker I enten at bidrage til 

kommenteringen eller blot at følge med, så kontakt Henrik Bechmann Nielsen 

(hebec@mst.dk, 7254 4228) 

 

Udkast til nye BAT konklusioner for kraftvarmeværker 

Første udkast til BREF-dokumentet med BAT-konklusioner for store 

fyringsanlæg (LCP) er sendt i høring. BAT konklusionerne, som forventes at blive 

bindende for virksomhederne allerede i 2018, hvis den nuværende tidsplan 

overholdes, indeholder flere nye emner: bl.a. krav til Forgasnings anlæg, 

Offshore anlæg og krav til kemisk industri samt jern & stål industrien samlet i 

særlige afsnit. Nogle af de mere kontroversielle udkast til BAT-konklusioner er 

bl.a. befæstelse af oplagspladser til faste brændsler, tungmetaller særligt kviksølv 

samt ZLD (Zero Liquid Discharge), er nævnt som en BAT teknik for spildevand. 

Flere af grænseværdierne for udledning til luft er skærpet ift. både krav i IED og 

værdierne i det tidligere BREF dokument fra 2006. 

Det skal yderligere bemærkes at Danmark har været skribent på afsnit om 

forgasning med DTU som pennefører, samt at der er et særligt kapitel om 

brændselsceller som en teknik under udvikling. Kontakt: Marianne Ripka, 

(marip@mst.dk, 7254 4437) 

mailto:masno@mst.dk
mailto:joern@mst.dk
mailto:marip@mst.dk
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Work Programme  

EIPPCB fastholder fokus på at færdiggøre de BREF’er, der er undervejs. 

Draft med BAT-konklusioner for store fyringsanlæg (LCP) er sendt i høring 30. 

juni, og 2. draft for svine- og fjerkræbrug (IRPP) forventes sendt i høring 12. juli. 

Final drafts for pulp & papir (PP) og raffinaderier (REF) vil blive forelagt Art. 13 

Forum i september, og BAT konklusioner forventes vedtaget i november. 

Revisionen af affaldsbehandlings-BREF (WT) er nu formelt igangsat. Claus 

Lübeck Christensen og Marianne Ripka, begge MST Virksomheder, Aarhus, er 

nomineret som Danmarks TWG-medlemmer. Kommissionen vil fokusere meget 

på opstarten – de kalder det ’front loading’. Det indebærer en solid forberedelse 

forud for kick off mødet i november med fastlæggelse af scope, udpegning af de 

væsentlige miljøforhold og ’oversættelse’ af BAT-konklusionerne i den 

eksisterende BREF til ’IED-sprog’. I forbindelse med ’front loading’ proceduren 

har Miljøstyrelsen valgt at udarbejde et forslag til et prioriteringsværktøj (et 

Focus Tool), som EIPPCB kan bruge i den indledende fase med at revidere 

omfanget (scope) af den reviderede BREF.  

Der var bred tilslutning til forslaget til Work Programme for 2014. 

Kommissionen forventer at starte affaldsforbrænding først. De lyttede, men gav 

ikke tilbagemeldinger på de ønsker og kommentarer, der blev fremsat. Kontakt: 

Ulla Ringbæk, (ur@mst.dk, 72544429) 
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