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Hermed andet 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 

• National følgegruppe samles d. 3. Juni  
• Kommunikationsindsats  
• Partnerskaber og baggrundsgruppe  
• Dataindsamling for kemisk industri 
• Nye miljøvilkår for Garverier samt Cement og Kalkindustrien 
• Afsluttende møde for Pulp og papir branchen 
• BREF-arbejdet og prioritering i 13 og 14  

 
 
 
National følgegruppe samles d. 3. Juni  

Vi vil bede Jer reservere datoen 3. Juni 2013 for næste møde i National 
følgegruppe. Vi vil gerne benytte mødet til at inddrage Jer i nogle af de større 
indsatser, vi er i gang med.  Men da det i høj grad er input fra Jer, der kan 
kvalificere vores arbejde, håber vi, at I vil sende forslag til drøftelse i 
følgegruppen. Af hensyn til planlægningen beder vi jer om at indsende 
forslagene inden d. 15. maj.  
 
Vedlagt nyhedsbrevet er en liste med de medarbejdere i Miljøstyrelsen, der 
arbejder med BREF opgaver. 

 
Kommunikationsindsats  

BREF-indsatsen skal styrkes, så Danmark står stærkere og bidrager aktivt til et 
bedre miljø, grøn omstilling og vækst. I den sammenhæng er det afgørende, at 
danske virksomheder inddrages, og en indsats for at målrette kommunikationen 
er sat i gang. Et kommunikationsfirma, Operate, har i den forbindelse gennemført 
en indledende situationsanalyse. Analysen har affødt en inddeling af målgruppen 
i nogle undergrupper, en inddeling, som vil hjælpe til at målrette indsatsen. 
Indsatsens hovedbudskaber er skitseret og drøftet med Miljøstyrelsen. Det er 
planlagt, at Operate vil informere om indsatsen, og vi vil drøfte forslaget i 
følgegruppen på det kommende møde. (kontakt: Birgitte Holm Christensen 
bihol@mst.dk , 7254 4537) 

 
Partnerskaber og baggrundsgruppe  

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, har afholdt det første møde. Sekretariatet er nu ved at udføre en 
præanalyse af relevante produktionsvirksomheder og relevante leverandører af 
miljøteknologi. Der sigtes efter afholdelse af første møde i partnerskabet i juni 
2013. Kontakt: Marina Snowman (masno@mst.dk, 72 54 41 11) 
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Partnerskabet om Affaldsbehandling. Miljøstyrelsen afholdt i februar 2013 
opstartsmøde om Partnerskab om BREF for affaldsbehandling. Der var bred 
deltagelse fra branchen, bl.a. brancheorganisationer, DN, affaldsbehandlings-
anlæg, miljøteknologileverandører og konsulenter. Mange af deltagerne 
benyttede lejligheden til at melde sig til partnerskabet. På opstartsmødet blev der 
orienteret om den styrkede danske indsats for udarbejdelse af BREF'er og 
sammenhængen til den nye ressourcestrategi. Endvidere fortalte DI og NORD om 
perspektiverne ved bindende BAT konklusioner. Der var afsat tid til 
gruppediskussion, hvor bl.a. væsentlige muligheder og udfordringer for 
partnerskabet blev identificeret. For at varetage den videre koordinering med 
partnerskabet, har Miljøstyrelsen etableret et sekretariat, bestående af COWI, 
Teknologisk institut og DAKOFA. 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 i skrivende stund under slutbehandling, før den leveres til 
partnerskabet. Næste møde i partnerskabet forventes afholdt efter sommerferien. 
Kontakt: Claus Lübeck Christensen (cllch@mst.dk, 72 54 43 99) 
 
Partnerskabet om Store Fyringsanlæg. Første udkast til BREF-dokument 
forventes i juni måned, hvor partnerskabets medlemmer inddrages i 
kommenteringen. Kontakt: Marina Snowman (masno@mst.dk, 72 54 41 11). 

 
Dataindsamling for kemisk industri 

Til brug for revisionen af den tværgående BREF for kemisk industri1 blev 
medlemslandene opfordret til at sende supplerende data for spildevand.  
 
Dansk industri har et mindre vandforbrug end europæisk industri. Det betyder, at 
indholdsstoffer i spildevandet er mere opkoncentrerede. For at sikre at 
dataindsamlingen afspejler de danske forhold, har Miljøstyrelsen, i samarbejde 
med DI og LIF, opfordret virksomheder, der er omfattet af BREF’en til at sende 
data. Dette resulterede i, at vi indsendte data for 5 danske virksomheder.  
 
BREF’en har især stor betydning for kemiske virksomheders kommunale 
tilslutningstilladelser til det offentlige spildevandssystem.  
 
Det forventes, at der afholdes afsluttende TWG-møde i efteråret 2013 i Sevilla, 
hvor det tekniske indhold af BAT- kravene skal forhandles færdigt. Miljøstyrelsen 
vil udsende orienteringsbreve når de nye udkast til BAT-konklusioner foreligger. 
Kontakt: Ruth Krogsgaard Sørensen (rukso@mst.dk, 72 54 42 60) 

 
Nye miljøvilkår for Garverier samt Cement og Kalkindustrien 

Miljøvilkår (BAT konklusioner) for de to industrielle sektorer, Garverier samt 
Cement og Kalkindustrien, er offentliggjorte: BAT konklusioner for Garverier 
blev offentliggjort den 16. februar 2013 og for Cement og Kalkindustrien den 9. 
april 2013. Dermed skal de berørte virksomheder have revurderet deres 
godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår om senest fire år.  
 
For garverier indeholder de nye miljøkrav en skærpelse af sulfid i spildevand. 
Mere information kan fås hos Marina Snowman (masno@mst.dk, 72 54 41 11). 
 

                                                             
1 Den europæiske kemiske industri er dækket af i alt 7 vertikale BREF-dokumenter og 1 horisontal (tværgående). De vertikale 

BREFer dækker specifikke typer kemisk industri og de procesintegrerede forhold, hvorimod den horisontale BREF dækker 

styrings- og rensningsteknikkerne for hele den kemiske sektor inden for luft og spildevand. 
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For Cement og kalkindustrien er BAT konklusionerne blot en tilpasning til IED af 
eksisterende BAT-afsnit i BREF dokument fra 2010. Indledningsvis betød det 
dog, at den våde proces, industrien benytter sig af i Danmark, ikke længere var 
mulig ifølge det oprindelige udkast til miljøvilkår. Det fik de danske medlemmer 
af Sevillas2 arbejdsgruppe rettet op på, til fordel for relevante virksomheder. En 
undtagelse for de meget våde råstoffer, som netop anvendes i Danmark, blev 
indføjet. Anvendelse af tør proces, til de meget våde råstoffer, ville medføre et 
uforholdsmæssigt stort energiforbrug sammenlignet med anvendelse af våd 
proces. Endvidere måtte den danske delegation under forhandlingerne kæmpe for 
at fastholde kravet om, at industrien ved valg af brændsler og råmaterialer har 
fokus på, at der vælges materialer med et lavt indhold af metaller, som en primær 
teknik til at mindske miljøbelastningen. Mere information kan fås hos Claus 
Lübeck Christensen (cllch@mst.dk, 72 54 43 99) 

 
Afsluttende møde for Pulp og papir branchen 

Miljøvilkår (BAT konklusioner) for pulp og papir er kommet et skridt længere i 
revisionsprocessen. Der blev afholdt sidste møde i den tekniske arbejdsgruppe 
(TWG) i Sevilla d. 22. til 26. april 2013. Efter 5 lange mødedage med tekniske 
diskussioner nåede mødet frem til et BAT-Referencedokument (BREF), som 
parterne var tilfredse med, trods 5 mindre såkaldte ”split views”. Danske 
virksomheder har bidraget med udslipsværdier fra produktion baseret på 
genbrugsfibre og med information om, at enzymer er rapporteret at kunne 
forbedre blegeprocessen, ved at mindske behovet for blegekemikalier i moderne 
blegning.  Kontakt: Kirsten Grahn Nielsen (kigni@mst.dk, 72 54 43 57)  

 
BREF-arbejdet og prioritering i 13 og 14  

Revisionen af BREF for chlor-alkali-anlæg nærmer sig sin afslutning, idet Final 
Draft er sendt til Artikel 13 Forum, som vil behandle det på møde d. 6. juni. Ingen 
danske virksomheder er omfattet af denne BREF. 
 
Der har været afsluttende møder i de tekniske arbejdsgrupper for raffinaderier og 
for pulp & papir, og disse BREF-dokumenter vil nu blive færdiggjort med henblik 
på forelæggelse for Artikel 13 Forum i måske september. 
 
3. udkast af BREF for Non-ferro metaller med tilhørende BAT-konklusioner har 
netop været i høring. Miljøstyrelsen har behandlet udkastet i samarbejde med 
den ene berørte danske virksomhed. 
 
Arbejdsprogrammet for 2014 er desværre stadig ukendt. Det forventes forelagt til 
diskussion i Artikel 13 Forum på det kommende møde. Stærke kandidater på 
2014-arbejdsprogrammet vil være Affaldsforbrænding og Slagterier. Kontakt: 
Ulla Ringbæk, (ur@mst.dk, 7254 4429)   

 
 
 

                                                             
2 Det europæiske IPPC-kontor ligger i Sevilla  


