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Resumé - økonomiske aspekter og tværgående miljøpåvirkninger 

RESUMÉ 

Dette dokument er i første række udarbejdet som et hjælperedskab til brug ved fastlæggelse af 
den bedste tilgængelige teknik (BAT) i henhold til direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse 
og bekæmpelse af forurening [20, European Commission, 1996]. Efter bestemmelserne i dette 
direktiv skal der ved fastlæggelse af en sådan teknik tages hensyn til de mest sandsynlige 
omkostninger og gevinster ved foranstaltningerne, ligesom det er et mål at beskytte hele miljøet 
og ikke skabe nye alvorlige miljøproblemer, samtidigt med at andre løses. Den bedste 
tilgængelige teknik fastlægges almindeligvis af de berørte interessentgrupper (tekniske 
arbejdsgrupper), og den præsenteres i BAT-referencedokumenter (BREF-dokumenter). Den 
bedste tilgængelige teknik, der beskrives i disse referencedokumenter, anvendes ved 
fastlæggelsen af vilkår for godkendelser eller ved udarbejdelse af almindelige bindende 
forskrifter efter artikel 9, stk. 8. 

Iflg. artikel 9, stk. 4, baseres vilkårene for godkendelse på den bedste tilgængelige teknik, men 
der skal tages hensyn til det pågældende anlægs tekniske karakteristika, den geografiske 
placering og de lokale miljøforhold. Det påhviler ifølge betragtning 18 desuden medlemsstaten 
at afgøre, hvordan der om fornødent kan tages hensyn til disse lokale forhold. Hvor der er behov 
for at afgøre, hvilken fremgangsmåde der sikrer den bedste miljøbeskyttelse i sådanne lokale 
situationer, kan de metoder vedrørende tværgående miljøpåvirkninger, der beskrives i dette 
dokument, også være til hjælp. 

Nogle af direktivets grundlæggende principper behandles i dette dokument, for så vidt som de 
vedrører hensyntagen til de økonomiske aspekter i forbindelse med BAT og til miljøet som 
helhed (tværgående virkninger på miljøet). 

Kapitel 1 - Generel information om økonomiske virkninger og tværgående 
miljøpåvirkninger. I dette kapitel behandles direktivets terminologi, og der redegøres for de 
spørgsmål, der tages op i dette dokument. I de følgende kapitler angives retningslinjer, som kan 
anvendes sammen eller i en kombination, når der skal træffes afgørelser om fastlæggelsen af 
BAT. Disse retningslinjer skal anvendes til at løse uoverensstemmelser om BAT-afgørelser ved 
at strukturere drøftelserne bedre. 

Direktivet har til formål at sikre integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening fra de 
industriaktiviteter, der er angivet i direktivets bilag 1. Direktivet fastlægger, hvilke midler der 
kan anvendes for at forebygge eller, hvor det ikke er muligt, begrænse emissionerne til luften, 
vandet og jorden fra sådanne aktiviteter, herunder affaldshåndtering, for at nå et højt generelt 
beskyttelsesniveau for hele miljøet. Et af direktivets principper er, at der i forbindelse med 
industrianlæggenes drift skal træffes alle egnede forebyggende foranstaltninger til bekæmpelse 
af forurening, navnlig ved anvendelse af BAT. 

Direktivets definition af den bedste tilgængelige teknik, der skal efterleves, diskuteres. 

Kapitel 2 – Retningslinjer vedrørende tværgående miljøpåvirkninger. For at fastlægge 
BAT er det nødvendigt at vælge den teknik, som er bedst egnet til at sikre et højt generelt 
beskyttelsesniveau for hele miljøet. Med hensyn til at nå dette mål i praksis vil der sandsynligvis 
opstå tilfælde, hvor det ikke er klart, hvilken teknik der sikrer det højeste beskyttelsesniveau. I 
sådanne tilfælde må det vurderes, hvilken teknik der er ”bedst”. I kapitel 2, som omhandler 
tværgående miljøpåvirkninger, redegøres der for metoder, som kan anvendes til det formål. 

I kapitlet fastlægges der fire retningslinjer, som kan anvendes, når der er behov for at afgøre, 
hvilke teknikker der udgør den bedste miljøløsning. 

Retningslinje nr. 1 omhandler de oplysninger, der er nødvendige for at identificere og beskrive 
de alternative teknikker, der indgår i analysen.  
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Retningslinje nr. 2 vedrører opgørelsen af emissioner fra hver af de alternative teknikker og af 
det tilhørende ressourceforbrug. En sådan opgørelse kan være vigtig forud for anvendelsen af de 
øvrige retningslinjer. 

Retningslinje nr. 3 vedrører den fremgangsmåde, der skal anvendes ved vurdering af 
virkningerne på miljøet. Der vil normalt skulle tages hensyn til flere forskellige emissioner, 
udledninger eller ressourceforbrug i forbindelse med forskellige alternative teknikker, og denne 
retningslinje angiver, hvordan virkningerne på miljøet kan udtrykkes på en sådan måde, at 
alternativerne kan sammenlignes. De beskrevne beregningsmetoder gør det muligt at bestemme 
og sammenligne en lang række forurenende stoffer og at samle dem under 7 miljøaspekter: 
toksicitet for mennesker, global opvarmning, giftighed for vandmiljøet, forsuring, eutrofiering, 
ozonlagsnedbrydning og fotokemisk ozondannelsespotentiale. Denne retningslinje omhandler 
også evaluering af energianvendelse og affaldsproduktion. 

Retningslinje nr. 4 omhandler fortolkningen af de miljøaspekter, der er vurderet under 
retningslinje nr. 3. Den beskriver nærmere måder, hvorpå forskellige miljøpåvirkninger kan 
sammenlignes, og hvordan det kan afgøres, hvilke alternativer der sikrer den bedste generelle 
beskyttelse for hele miljøet. 

Ved at følge retningslinjerne i kapitlet om tværgående miljøpåvirkninger burde det blive 
nemmere for brugeren at bestemme, hvilken løsning der sikrer den bedste miljøbeskyttelse. Går 
man frem som angivet, vil det også være muligt at give en logisk begrundelse for de valg, der 
træffes, således at resultaterne til enhver tid kan kontrolleres og valideres. 

Kapitel 3 – Omkostninger. Direktivet fastsætter også, at der skal tages hensyn til de 
sandsynlige omkostninger og fordele ved fastlæggelse af BAT. I kapitel 3 angives der en 
metode til beregning af omkostninger. Der findes yderligere 5 retningslinjer, som gør det muligt 
for brugeren at beregne omkostningerne på en gennemsigtig måde, således at alternativerne kan 
valideres, kontrolleres og sammenlignes på ensartet grundlag. 

Retningslinje nr. 5, der svarer til retningslinje nr. 1 for de tværgående miljøpåvirkninger, 
omhandler de oplysninger, der er nødvendige for at identificere og beskrive de alternative 
teknikker, der indgår i analysen.  

Retningslinje nr. 6 omhandler de skridt, der er nødvendige for at indsamle og validere 
oplysninger om omkostninger. 

Retningslinje nr. 7 pålægger brugeren at angive, hvilke omkostninger der sammenholdes i 
vurderingen. Det kræver, at omkostninger til henholdsvis investering, drift og vedligeholdelse 
opgøres særskilt. Omkostningerne skal opdeles så detaljeret som muligt, således at de er 
nemmere at kontrollere og validere. 

Retningslinje nr. 8 omhandler de skridt, der skal tages for at behandle og fremlægge 
oplysningerne om omkostninger. Der beskrives herunder metoder, som skal anvendes i 
forbindelse med vekselkurser, inflation, diskontering og beregning af årlige omkostninger. 

Retningslinje nr. 9 omhandler de omkostningselementer, der kan henføres til miljøbeskyttelse. 

Kapitel 4 – Vurdering af alternativerne. Når virkningerne på miljøet er blevet fastlagt ud fra 
kapitel 2, og omkostningerne er fastlagt i overensstemmelse med kapitel 3, skal de 
sammenholdes. I dette kapitel ses der nærmere på, hvordan man kan udtrykke 
omkostningseffektivitet, og hvordan man kan værdisætte miljøgevinsterne ved anvendelsen af 
en given teknik. Det kan være nyttigt, fordi det herved er muligt at afveje de økonomiske 
omkostninger ved anvendelse af en given teknik mod den miljøgevinst, der opnås. Ved hjælp af 
en sådan afvejning vil man kunne se, om den økonomiske indsats står mål med den 
miljøgevinst, der kan opnås.  
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Kapitel 5 – Økonomisk levedygtighed i sektoren. I direktivets definition af den bedste 
tilgængelige teknik indgår der et krav om, at en "tilgængelig“ teknik ”er udviklet i en målestok, 
der medfører, at den pågældende teknik kan anvendes i den relevante industrisektor på 
økonomisk og teknisk mulige vilkår”. I dette kapitel udstikkes retningslinjerne for evaluering af 
den økonomiske levedygtighed. I henhold til disse retningslinjer er de kritiske spørgsmål, der 
skal overvejes, ”Industristrukturen”, ”Markedsstrukturen” og sektorens ”Fleksibilitet” eller 
robusthed. 

Hvis det vurderes, at de foreslåede teknikker ikke vil underminere levedygtigheden i sektoren, 
men der stadig er anledning til bekymring vedrørende den økonomiske effekt, så kan det 
afvejes, om der eventuelt bør slækkes lidt på kravene ved gennemførelsen af den pågældende 
teknik, hvad angår ”Gennemførelsestempoet”. 

Selv om der i fastlæggelsen af BAT indgår en vurdering af den økonomiske levedygtighed, 
forventes det, at der kun foretages en detaljeret vurdering, hvis der skal tages stilling til en 
påstand om, at en teknik (eller en kombination af teknikker) er for dyr til at være den ”bedste 
tilgængelige”. Det er mest sandsynligt, at det er den berørte industri, der fremsætter en sådan 
påstand, og dette kapitel beskriver, inden for hvilke rammer argumenterne kan lægges frem. 
Bevisbyrden ligger i en sådan situation hos modstanderne af den foreslåede bedste tilgængelige 
teknik. 

Bilag – Bilagene indeholder oplysninger, som kan være nødvendige ved anvendelse af de 
metoder, der redegøres for i dette dokument.  

• bilag 1-9 indeholder supplerende oplysninger til vurdering af tværgående miljøpåvirkninger 
• bilag 10 angiver nogle vigtige kilder til europæiske prisindekser til brug for 

omkostningsberegningerne 
• bilag 11 angiver nogle finansielle ratioer, som kan være nyttige for en vurdering af den 

økonomiske levedygtighed 
• bilag 12 angiver eksterne omkostninger for visse luftforurenende stoffer som støtte for 

kapitel 4 om vurdering af alternativerne 
• bilag 13 angiver nogle af de metoder, der anvendes som støtte for direktivet i visse 

medlemsstater 
• bilag 14 beskriver eksemplet med trykpressen, der blev anvendt til udvikling af metoden 

vedrørende tværgående miljøpåvirkninger 
• bilag 15 angiver et eksempel med NOX-reduktion i et kommunalt affaldsforbrændingsanlæg 

for at illustrere anvendelsen af dokumentets forskellige metoder. 

Selv om de metoder, der beskrives her, i det videst mulige omfang er søgt forenklet, vil det 
stadig være en tung proces at foretage vurderingerne, og det bør kun overvejes at gøre det, hvis 
der er reel uenighed om, hvorvidt en foreslået teknik (eller kombination af teknikker) er den 
bedste tilgængelige.  

De metoder, der redegøres for i dette dokument, er værktøjer, som kan anvendes til at vurdere 
og bestemme både de miljømæssige og de økonomiske konsekvenser af indførelse af nye 
teknikker i forbindelse med gennemførelsen af IPPC-direktivet. Det er et centralt mål med disse 
metoder at sikre gennemsigtighed, således at enhver del af processen kan valideres og 
kontrolleres. At metodestrukturen følges, kan bidrage til at opnå denne gennemsigtighed. 
Metoderne kan ikke uden videre fastlægge BAT, men de kan understøtte efterfølgende 
ekspertvurderinger og medvirke til at tilvejebringe et bedre grundlag, når den endelige 
beslutning skal tages. 

EU iværksætter og understøtter via sine programmer for forskning og teknisk udvikling en 
række projekter vedrørende renere teknologier, nye spildevandsrensnings- og genanvendelses- 
teknologier samt ledelsesstrategier. Disse projekter kan potentielt set udgøre et nyttigt bidrag til 
fremtidige revisioner af BAT-referencedokumenter. Læserne opfordres derfor til at informere 
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Det Europæiske IPPC-kontor om forskningsresultater, som har relevans for de områder, der 
behandles i dette dokument (jf. også indledningen til dette dokument). 
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