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RESUMÉ 
 
Referencedokumentet (BREF, referencedokument for bedste tilgængelige teknik) "Surface 
Treatment Using Organic Solvents (STS)" (overfladebehandling med organiske 
opløsningsmidler) er resultatet af en informationsudveksling i medfør af artikel 16, stk. 2, i 
Rådets direktiv 96/61/EF (IPPC-direktivet). I dette resumé beskrives de vigtigste resultater, de 
væsentligste BAT-konklusioner og de dertil hørende forbrugs- og emissionsniveauer. Resuméet 
bør læses sammen med referencedokumentets forord, der beskriver dokumentets formål og 
anvendelsesområde samt nogle retlige udtryk. Det kan læses og forstås som et selvstændigt 
dokument, men da der er tale om et resumé, rummer det ikke alle de komplekse forhold, der er 
gjort rede for i den fuldstændige BREF-tekst. Det kan derfor ikke træde i stedet for det 
fuldstændige dokument som redskab i BAT-beslutningsprocessen. 
 
Dette dokuments anvendelsesområde 
BREF-dokumentets anvendelsesområde er baseret på afsnit 6.7 i bilag I til IPPC-direktivet 
96/61/EF: "Anlæg til behandling af overflader på stoffer, genstande eller produkter under 
anvendelse af organiske opløsningsmidler, navnlig med henblik på grundig påtrykning, coating, 
affedtning, imprægnering, kachering, lakering, rensning eller vædning, med en 
forbrugskapacitet med hensyn til opløsningsmiddel på mere end 150 kg/time eller mere end 200 
tons/år." 
 
Erhvervslivet har anmodet om at få fastlagt definitioner af begreberne "organiske 
opløsningsmidler" og "forbrugskapacitet". Efter informationsudvekslingen kunne det 
konstateres, at denne havde omhandlet information om organiske opløsningsmidler defineret 
som flygtige organiske forbindelser (VOC) (som fastlagt i Rådets direktiv 1999/13/EF om 
emissioner af opløsningsmidler). Det fremgik også, at man, da man efter 
informationsudvekslingen skulle fastlægge konklusionerne om de bedste tilgængelige teknikker, 
havde fokuseret på anlæg, hvis faktiske anvendelse af opløsningsmidler oversteg 
forbrugskapacitetstærsklerne i IPPC-direktivet (hvor anvendelsen til aktiviteten også omfattede 
organiske opløsningsmidler, der var genvundet ved hjælp af udstyr til reduktion af 
luftemissioner). Fortolkningen af disse kapacitetstærskler drøftes i forbindelse med GD Miljøs 
udarbejdelse af retningslinjer for fortolkning af nogle af direktivets bestemmelser. 
 
BREF-dokumentet behandler følgende: 
 
• tre grafiske processer, hvor der anvendes opløsningsmidler i stort omfang (heatset web 

offset, fleksibel emballage og magasindybtryk) 
• overfladebehandling og/eller maling af beviklingstråd, person- og varebiler, busser, tog, 

landbrugsudstyr, skibe og lystfartøjer, fly, stål- og aluminiumsbånd, metalemballage, 
møbler og træ samt andre metal- og plastflader 

• anvendelse af klæbestoffer til fremstilling af slibemidler og tape 
• imprægnering af træ med konserveringsmidler 
• rensning eller affedtning i tilknytning til disse aktiviteter. Der blev ikke identificeret nogen 

særskilt affedtningsindustri.  
 
Anvendelsen af vandopløselige alternativer til opløsningsmiddelbaserede overfladebehandlinger 
(såsom e-coat) behandles i dokumentet. Anden vandbaseret overfladebehandling behandles i 
BREF-dokumentet om overfladebehandling af metaller. 
 
Nedenstående aktiviteter er ikke omfattet af BREF- dokumentet:  
 
• andre berednings-, imprægnerings-, kacherings- eller vædningsprocesser, der kan være 

omfattet af BREF-dokumenterne om tekstiler og garvning 
• fremstilling af laminatplader, spånplader o.l., da der anvendes vandbaserede harpikser  
• industrier (eller de dele af industrier) eller aktiviteter, hvortil der anvendes opløsningsmidler 

i et omfang, der almindeligvis ligger under tærsklerne 
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• fremstilling af maling, trykfarve, klæbemidler osv., som ikke er omfattet af 
anvendelsesområdet. 

 
Alle industrier i BREF-dokumentet er ligeledes omfattet af direktivet om emissioner af 
opløsningsmidler (Rådets direktiv 1999/13/EF). Er der fastsat emissionsgrænseværdier i 
direktivet om emissioner af opløsningsmidler, skal disse regnes som 
minimumsemissionsgrænseværdier i medfør af IPPC-direktivet (artikel 18, stk. 2). De udgør 
ikke emissionsværdier forbundet med BAT. 
 
Generelle oplysninger  
Der er ikke tale om en homogen sektor, men flere forskellige industrier med virksomheder i 
størrelse fra SMV'er til multinationale selskaber. Der sælges årligt omkring 4,5 mill. t 
opløsningsmidler til anvendelse i Europa, hvoraf 27 % (2003) bruges i lakerings- og 
overfladebehandlingsindustrien, hvilket er en nedgang fra 47 % (1998), som skyldes den 
stigende brug af vandbaserede pulverteknologier og andre teknologier med lavt forbrug af 
opløsningsmidler. I trykfarver anvendes der omkring 7 % og i klæbemidler ca. 4 % (disse tal 
omfatter flere anvendelsesområder, der ikke er omfattet af IPPC-direktivet). 
 
Væsentlige miljøforhold 
De væsentligste miljøforhold vedrører emission af opløsningsmidler til luft, vand og grundvand 
samt til jord. Energiforbrug, emission af partikler til luften, affaldsminimering og -håndtering 
(herunder reduktion af råvareforbrug ved at øge anvendelseseffektiviteten) og jordrensning efter 
aktiviteternes ophør er også vigtige miljøforhold. 
 
Dokumentets opbygning 
Kapitel 2 - 19 indeholder hver en beskrivelse af en industri i sektoren og består af følgende fire 
dele: 
 
Del 1: generel information om den pågældende industri eller aktivitet 
Del 2:  en beskrivelse af de industriprocesser, der anvendes i industrien eller aktiviteten 
Del 3: data og information om nuværende forbrugs- og emissionsniveau  
Del 4: teknikker, der skal vurderes ved fastlæggelsen af BAT som beskrevet om 

kapitel 20 nedenfor. Hovedvægten ligger dog på teknikker eller data, der er 
specifikke for den enkelte industri eller aktivitet.  

 
Kapitel 20 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af generelle teknikker til reduktion af 
forbrug og emissioner samt andre teknikker, der anses for at være de mest relevante til at 
bestemme BAT og BAT-baserede godkendelsesvilkår og er relevante for mere end en af de 
pågældende industrier eller aktiviteter. 
 
Forbrug og emissioner 
De bedste data vedrører produktionsmængde baseret på produktionsparametre, f.eks. behandlet 
overflade (m2) eller mængden af faste stoffer, der anvendes i processen. De fleste data gælder 
for specifikke anlæg eller industrier. I de fleste tilfælde angives emissionsværdier hørende til 
udvalgte BAT'er i hver industri på grundlag af relevante produktionsparametre.  
 
Bedste tilgængelige teknikker 
Kapitlet om BAT (kapitel 21) indeholder en beskrivelse af de teknikker, som betragtes som 
BAT på europæisk plan, hovedsagelig baseret på oplysningerne i kapitel 20 og kapitlerne om de 
enkelte industrier. Der er taget hensyn til definitionen i artikel 2, stk. 11, af bedste tilgængelige 
teknikker og betragtningerne i bilag IV til IPPC-direktivet. Kapitlet om BAT indeholder ikke 
fastsættelse af eller forslag til grænseværdier, men angiver de forbrugs- og emissionsværdier, 
der normalt er forbundet med anvendelsen af en kombination af BAT.  
 
I de tilfælde, hvor der i vandbaseret overfladebehandling (som defineret i IPPC-direktivet, bilag 
2.6) indgår processer baseret på opløsningsmidler, kan den relevante BAT for vandbaserede 
behandlinger findes i BREF om overfladebehandling af metaller og plastmaterialer. Yderligere 
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teknikker og oplysninger kan især findes i BREF om Spildevands- og luftrensning og dertil 
hørende styringssystemer, BREF om oplagring, BREF om generelle overvågningsprincipper, 
men også i andre BREF. Disse teknikker er dog ikke valideret for de industrier, der behandles i 
dette dokument. 
 
De følgende afsnit indeholder et resumé af hovedkonklusionerne vedrørende BAT i relation til 
de væsentligste miljøforhold. Selvom industrien er kompleks med hensyn til størrelse og 
aktiviteter, kan de samme generelle BAT overvejes for dem alle. Der er anført andre BAT, som 
gælder for specifikke processer. BAT-elementerne for et bestemt anlæg er et udvalg af BAT, der 
er beskrevet i relation til aktiviteten, idet der er taget hensyn til betragtningerne i IPPC-
direktivets bilag IV. 
 
Generelle BAT 
Projektering, konstruktion og drift af anlægget. BAT er at mindske forbrug og emissioner (især 
til jord, vand og grundvand samt luft) ved at: 

 Gennemføre og følge et miljø- eller andet ledelsessystem, uanset om disse indeholder 
trediepartsverifikation. Det omfatter planlægning af den løbende reduktion af anlæggets 
miljømæssige fodaftryk (herunder foranstaltninger og investeringer), benchmarking af 
forbrug og -emissioner (over tid i forhold til interne og eksterne data), overvejelser om 
endelig nedlukning i forbindelse med projektering af nye anlæg eller opgraderinger osv. 

 Anvende enkel risikostyring i forbindelse med projektering, opførelse og drift af et anlæg, 
sammen med de i dette dokument beskrevne teknikker og i BREF om oplagring, når man 
lagrer og bruger proceskemikalier og råvarer. Disse BAT er en hjælp ved nedlukningen af 
anlæg, fordi de reducerer utilsigtede emissioner, registrerer den historiske anvendelse af 
prioriterede og farlige kemiske stoffer og sikrer øjeblikkeligt indgreb over for potentiel 
forurening 

 Anvende driftsteknikker, herunder automatisering, uddannelse og skriftlige procedurer til 
drift og vedligeholdelse.  

 
Overvågning. BAT er at overvåge emissioner af opløsningsmidler for at mindske disse ved at: 

 Bruge en styringsplan for opløsningsmidler, hvilket er afgørende for at kunne beregne 
flygtige eller samlede emissioner. Planerne skal udarbejdes regelmæssigt, idet der dog kan 
fastsættes nøgleparametre med henblik på benchmarking og regelmæssig kontrol. Der bør 
foretages direkte målinger med de anførte teknikker  

 Sikre regelmæssig vedligeholdelse og om nødvendigt rekalibrering af udstyr til beregning af 
emissioner.  

 
Reduktion af vandforbrug og/eller bevaring af råvarer i vandbaserede behandlingsprocesser. 
BAT er at bruge: 

 teknikker som kaskadeskylning, ionbytning eller membranseparation 
 kontrolforanstaltninger for at mindske anvendelsen af kølevand 
 lukkede kølesystemer og/eller varmevekslere. 

 
Mindsket energiforbrug. BAT er at anvende de beskrevne teknikker, især ved at mindske de 
luftmængder, der skal flyttes, mindske reaktive energitab, kontrollere stort energiforbrug ved 
opstart af udstyr, bruge energieffektivt udstyr osv. 
 
Råvarestyring. BAT er at: 

 mindske emissionernes påvirkning af miljøet i valget af råvarer  
 mindske råvareforbruget ved at bruge en eller en kombination af de beskrevne teknikker. 

 
Systemer til behandling, påføring og tørring/hærdning af overflader. BAT er at mindske VOC-
emissioner og energiforbrug og øge råvareeffektiviteten (dvs. mindske affaldsmængden) ved at 
vælge et system, som kombinerer disse målsætninger. Dette gælder for et nyt anlæg eller i 
forbindelse med opgraderinger. 
 
Rensning. BAT er at bruge de beskrevne teknikker til at: 
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 spare på råvarer og mindske emissioner af opløsningsmidler ved at reducere farveskift og 
rengøring  

 reducere emissioner af opløsningsmidler ved at opsamle og genbruge opløsningsmidler i 
forbindelse med rengøring af sprøjtepistoler 

 mindske emissioner af VOC ved at vælge en eller flere teknikker afhængigt af processen og 
udstyret, kontamineringens varighed, og hvorvidt udstyret eller substratet renses. 

 
Anvendelse af mindre farlige stoffer (substitution). BAT er at: 

 bruge teknikker, der ikke eller kun i begrænset omfang indbefatter opløsningsmidler, til 
rensning som beskrevet generelt og til produktion som beskrevet for de enkelte industrier 

 mindske negative fysiologiske følger ved at erstatte dem, der har risikosætningerne R45, 
R46, R49, R60 og R61 i overensstemmelse med artikel 5, stk. 6, i Rådets direktiv 
1999/13/EF 

 mindske negative miljøtoksiske følger ved at erstatte dem, der har risikosætningerne R58 og 
R50/53, i tilfælde hvor der er en risiko for emissioner til miljøet, og der findes alternativer  

 reducere ozonnedbrydning i stratosfæren (højt niveau) ved at erstatte dem, der har 
risikosætning R59. Navnlig bør alle halogenerede eller delvist halogenerede 
opløsningsmidler med risikosætning R59, der bruges til rensning, erstattes eller begrænses 
som beskrevet 

 mindske ozondannelse i troposfæren (lavt niveau) ved at anvende VOC eller blandinger 
med lavere ozondannelsespotentiale, hvor det ikke er muligt med andre foranstaltninger at 
opnå de dertil hørende emissionsværdier, eller sådanne ikke er teknisk tilgængelige (hvis de 
f.eks. har ugunstige cross-media-virkninger), og ved erstatning som beskrevet ovenfor. 
Dette kan dog ikke bruges ved komplekse formuleringer såsom billak og specifikke 
enkeltopløsningsmiddelsystemer, hvor der endnu ikke findes nogen substitutionsmulighed, 
såsom magasindybtryk. Hvis ozondannelsespotentialet ikke øges, kan der foretages en 
udskiftning med opløsningsmidler med lavt flammepunkt på >55 ºC. 

 
Emissioner til luft og luftrensning. BAT er (i projektering, drift og vedligeholdelse af anlægget) 
at: 

 mindske emissioner ved kilden, genindvinde opløsningsmidler fra emissioner eller destruere 
opløsningsmidler i spildgasser. Emissionsværdierne er angivet for de enkelte industrier. 
(Anvendelse af materialer med lavt indhold af opløsningsmidler kan betyde, at drift af 
termiske iltningsanlæg kræver overdrevent stort energiforbrug. Iltningsanlæg kan 
nedlukkes, hvis de negative cross-media-virkninger opvejer fordelene ved destruktionen af 
VOC'erne) 

 afsøge mulighederne for at genindvinde og anvende overskydende varme genereret ved 
destruktion af VOC'er og mindske mængden af energi anvendt til at udtrække og destruere 
VOC'er 

 reducere opløsningsmiddelemissioner og energiforbrug ved at anvende de beskrevne 
teknikker, herunder at reducere den udtrukne mængde og optimere og/eller koncentrere 
opløsningsmiddelindholdet. 

 
Partikler udledt til luften fra sprøjtelakering. BAT er at bruge en kombination af de beskrevne 
teknikker. Dertil hørende emissionsværdier er: 

- 5 mg/m3 eller derunder for eksisterende anlæg  
- 3 mg/m3 eller derunder for nye anlæg. 
 

Industrien for overfladebehandling af træ og møbler afgav en divergerende holdning: Den dertil 
hørende emissionsværdi er 10 mg/m3 eller derunder for både nye og eksisterende anlæg. 
Argumentation: Denne værdi er økonomisk og teknisk gennemførlig i industrien. 
 
Spildevand. BAT er at: 

 mindske emissioner til vand ved at anvende vandminimeringsteknikker, forbehandle og 
rense spildevand som beskrevet 

 overvåge råvarer og afløbsvand for at mindske udledning af stoffer med akvatisk toksicitet 
og reducere deres virkninger, hvor der består en risiko for kontakt med vand på en eller flere 
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af følgende måder: anvendelse af mindre skadelige materialer, reduceret forbrug og tab af 
materialer i procesbehandling og ved spild samt rensning af spildevand 

 hvor opløsningsmidlerne kan komme i kontakt med vand: forebygge farlige niveauer i 
atmosfæren i modtagerkloakkerne ved at opretholde et sikkert afløbsniveau 

 for lakeringsværksteder, der bruger vand, at anvende de beskrevne teknikker. Dertil hørende 
emissionsværdier for afløb til overfladevand er COD 100 - 500 mg/l og suspenderede 
stoffer 5 - 30 mg/l 

 for vådskrubbersystemer: reducere vandforbruget og spildevandsudledning og -behandling 
ved at optimere lakoverførslen og mindske dannelse af slam fra lak. 

Teknikker til biologisk spildevandsrensning kan findes i BREF for Spildevands- og luftrensning 
og dertil hørende styringssystemer,. Andre teknikker og dertil hørende emissionsværdier 
behandles i BREF om overfladebehandling af metaller. 
 
Genindvinding af materialer og affaldshåndtering. BAT er at reducere anvendelsen af 
materialer og materialespild og genindvinde samt at genbruge materialer som beskrevet. 
 
Lugtgener. BAT er, hvor en følsom modtager påvirkes, at bruge en VOC-
emissionsreguleringsteknik såsom at bruge mindre lugtende materialer og/eller processer 
og/eller luftrensning, herunder høje skorstene. 
 
Støj. BAT er at identificere betydelige støjkilder og eventuelle potentielle følsomme modtagere i 
nabolaget. Hvor støjen kan få en virkning, er det BAT at bruge god praksis såsom at lukke 
halvdøre, mindske antallet af leveringer og/eller bruge reguleringer såsom lyddæmpende 
anordninger eller store ventilatorer. 
 
Beskyttelse af grundvand og nedlukning af anlæg. BAT for disse forhold findes i BAT for 
projektering, opførelse og drift af anlæg, se ovenfor. 
 
BAT for specifikke industrier 
Tryk med heatset web offset. BAT er at anvende en kombination af teknikker til tryk, rensning 
og spildgashåndtering samt generel BAT til at reducere mængden af de resterende flygtige 
emissioner og de VOC'er, der resterer efter luftrensning. Dertil hørende emissionsværdier for en 
kombination af isopropyalkohol (IPA) og renseopløsningsmiddel er: 

- for nye og opgraderede presser: 2,5 - 10 % VOC udtrykt som vægtprocent af 
trykfarveforbruget  

- for eksisterende presser: 5 - 15 % VOC udtrykt som vægtprocent af trykfarveforbruget 
 
Bemærk, at øverste halvdel af skalaerne hører til IPA-emissioner for 'vanskelige' job (som 
defineret). Koncentrationsteknikker kan ikke bruges på grund af lugtproblemer. 
 
Tryk af fleksibel emballage med flexografi og emballagedybtryk. BAT er at: 

 bruge en kombination af beskrevne teknikker til at reducere mængden af flygtige og ikke-
flygtige VOC-emissioner. Dertil hørende emissionsværdier for de tre scenarier i industrien 
er (referenceemission som fastlagt i bilag IIB til direktivet om emissioner af 
opløsningsmidler): 

 
(Scenario 1) Anlæg, hvor alle produktionsmaskiner er baseret på opløsningsmidler og tilsluttet 
reduktionsudstyr: 

- med forbrænding: samlede emissioner 7,5 - 12,5 % af referenceemissionen 
- med genindvinding af opløsningsmidler: samlede emissioner 10,0 - 15,0 % af 

referenceemissionen 
 
(Scenario 2) Eksisterende anlæg, hvor der er installeret luftrensningsudstyr, men hvor ikke alle 
produktionsmaskiner baseret på opløsningsmidler er tilsluttet: 

(2.1) for maskiner, der er tilsluttet reduktionsudstyr: 
- med forbrænding: samlede emissioner 7,5 - 12,5 % af referenceemissionen for disse 

maskiner 
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- med genindvinding af opløsningsmidler: samlede emissioner 10,0 - 15,0 % af 
referenceemissionen for disse maskiner 

(2.2) for maskiner, der ikke er tilsluttet luftrensning, er BAT en af følgende: 
- brug produkter med lavt eller intet indhold af opløsningsmidler på disse maskiner 
- tilslut til luftrensningsudstyr, hvor kapaciteten tillader det 
- kør primært arbejde med højt indhold af opløsningsmidler på maskiner, der er tilsluttet 

luftrensningsudstyr 
 
(Scenario 3) Hvor anlægget ikke er udstyret med luftrensningsudstyr og bruger substitution, er 
det BAT at følge udviklingen inden for trykfarver, lakker og slibemidler med lavt eller intet 
indhold af opløsningsmidler og konstant reducere mængden af anvendte opløsningsmidler. 
 
I scenario 1 og 2.1, hvor et anlæg har et forhold mellem tørstof og opløsningsmiddel på over 
1:5,5 for den samlede mængde opløsningsmiddelbaseret trykfarve, lak og slibemiddel, er det 
måske ikke muligt at opnå de anførte emissionsniveauer. I så fald er det BAT at dække 
trykfarvebakkerne eller anvende farveknive og at anvende en hensigtsmæssig kombination af 
andre teknikker som beskrevet. 
BAT er også at: 

 mindske energiforbruget i forbindelse med en optimering af luftrensningen i alle anlæg 
 afsøge mulighederne for at genindvinde og bruge eventuel overskydende energi på alle 

anlæg. 
 
Magasindybtryk. BAT er at: 

 reducere mængden af flygtige emissioner og VOC, der resterer efter luftrensning, udtrykt 
som samlet tilført mængde opløsningsmiddel: 
- for nye anlæg til 4 - 5 % med teknikker, der kan anvendes i nye anlæg 
- for eksisterende anlæg til 5 - 7 % med teknikker, der kan anvendes i eksisterende anlæg 

 forebygge for stort energiforbrug ved at anvende det optimale antal regeneringer for at 
holde emissionerne inden for de fastlagte emissionsværdier 

 reducere emissionerne af toluen til kommunale kloaksystemer til under 10 mg/l ved 
luftstripning.  

 
Fremstilling af beviklingstråd. BAT er at: 

 mindske energiforbruget efter køletørring af tråden med rummets og/eller udefrakommende 
luft 

 reducere de samlede VOC-emissioner ved at anvende en kombination af de beskrevne 
teknikker samt den generelle BAT. Samlede emissionsværdier forbundet med disse 
teknikker er:  
- 5 g/kg eller derunder for ikke-fin tråd (>0,1 mm diameter) 
- 10 g/kg eller derunder for fin tråd (0,01 – 0,1 mm diameter) 

 reducere VOC-emissioner yderligere ved at finde og indføre teknikker med begrænset eller 
ingen anvendelse af opløsningsmidler i stedet for smøremidler, der er baseret på 
opløsningsmidler. 

 
Fremstilling af slibemidler. BAT er at: 

 reducere den samlede mængde VOC-emissioner ved anvendelse af en eller flere BAT 
sammen med den generelle BAT: 
- anvende bindematerialer, der ikke eller kun i begrænset omfang er baseret på 

opløsningsmidler. Dette kan gøres, når processen ikke kræver vandkøling, f.eks. 
fremstilling af tørre slibemidler  

- øge den indvendige opløsningsmiddelkoncentration i tørreanlæggene  
- anvende en hensigtsmæssig kombination af teknikkerne til luftrensning. 

Samlede emissionsværdier for VOC forbundet med disse teknikker er 9 – 14 vægtprocent af den 
tilførte mængde opløsningsmiddel. 
 
Fremstilling af tape. BAT er følgende: 
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 til fremstilling af tape, hvor der bruges opløsningsmiddelbaseret klæbemiddel, at reducere 
VOC-emissioner ved hjælp af en kombination af teknikker sammen med den generelle 
BAT, herunder at: 
- bruge ikke-opløsningsmiddelbaseret klæbemiddel, hvor dette er muligt. Vandbaserede 

og hotmelt-klæbemidler forbruger kun små mængder opløsningsmiddel (f.eks. til 
rensning). De kan dog kun anvendes i visse sammenhænge 

- bruge en eller flere luftrensninger eller -kombinationer: a+b, a+c, b eller c, hvor: 
a) kondensering efter fortørring ved at anvende et tørringsanlæg, hvor der 

anvendes inert gas  
b) adsorption med en genindvindingseffektivitet på over 90 % af den anvendte 

mængde opløsningsmiddel, og direkte emissioner efter denne reduktionsteknik 
på under 1 % 

c) iltningsmiddel med energigenindvinding. 
Emissionsværdier forbundet med disse teknikker er 5 vægtprocent eller derunder af den samlede 
anvendte mængde opløsningsmiddel. 
 
Overfladebehandling af køretøjer. BAT er at: 

 mindske energiforbruget i valg og anvendelse af system til lakering, tørring/hærdning og 
dertil knyttede luftrensningssystemer 

 mindske emissioner af opløsningsmidler samt forbrug af energi og råvarer ved at vælge et 
lakerings- og tørringssystem som beskrevet. Det skal overvejes at indføre et samlet 
coatingsystem, da de enkelte faser kan være uforenelige. De dertil hørende 
emissionsværdier er 10 - 35 g/m2 (e-coat-område) (eller 0,3 kg/karosserivægt + 8 g/m2 til 
1,0 kg/karosserivægt + 26 g/m2 ækvivalent). Der er opnået lavere værdier i to 
undtagelsestilfælde, som er blevet indberettet 

 udarbejde og gennemføre planer for, hvordan eksisterende anlæg kan mindske forbrug og 
emissioner for at opnå ovenstående værdier under hensyn til cross-media-virkninger, 
omkostningsfordele, høje kapitaludgifter og lange tilbagebetalingsperioder. Det er vigtigt at 
bemærke, at større trinvise forbedringer vil kræve teknikker, der forudsætter betydelige 
kapitalomkostninger. Det kan være mere omkostningsmæssigt og gavnligt for miljøet at 
afvente de trinvise ændringer end at gennemføre mindre, kortsigtede forbedringer, som ikke 
sikrer samme forbedring, dog afhængigt af tidshorisonten 

 koncentrere VOC ved at anvende de beskrevne forbehandlingsteknikker, når luft renses i 
sprøjterum  

 optimere overførselseffektiviteten ved at anvende en eller flere af de beskrevne teknikker 
 mindske råvareforbrug og affaldsmængde ved at maksimere 

materialeoverførselseffektiviteten 
 mindske affaldsproduktion ved enten at afvande slam fra lak, genindvinde dette slam eller 

anvende vandemulsionsteknikken. 
 
Overfladebehandling af lastbiler og varebiler. BAT er at: 

 mindske emissioner af opløsningsmidler samt forbrug af energi og råvarer ved at anvende 
en kombination af lakerings- og tørresystemer sammen med luftrensningssystemer. Især at 
bruge opløsningsmiddelfrie polyurethanmaterialer påført med højtrykssprøjtning til 
støjdæmpning og gulvbelægning, samt forbehandlede materialer. Samlede dertil hørende 
emissionsværdier er 10 – 55 g/m2 for kabiner i nye lastbiler og 15 – 50 g/m2 for nye 
varebiler og lastbiler (e-coat-område). Bruge en kombination af teknikker for at mindske 
emissioner af opløsningsmidler fra rensning. De dertil hørende emissionsværdier er under 
20 g/m2 (e-coat-område) 

 mindske råvareforbrug og affaldsmængde ved at maksimere 
materialeoverførselseffektiviteten 

 mindske affaldsproduktion ved enten at afvande slam fra lak, genindvinde dette slam eller 
anvende vandemulsionsteknikken. 

 
Overfladebehandling af busser. BAT er at: 

 mindske emissioner af opløsningsmidler samt forbrug af energi og råvarer ved at anvende 
en kombination af lakerings- og tørresystemer sammen med luftrensningssystemer. Især at 
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bruge opløsningsmiddelfrie polyurethanmaterialer påført med højtrykssprøjtning til 
støjdæmning og gulvbelægning, samt forbehandlede materialer. De samlede dertil hørende 
emissionsværdier er 92 – 150 g/m2 (e-coat-område) 

 bruge en kombination af teknikker for at mindske emissioner af opløsningsmidler fra 
rensning. De dertil hørende emissionsværdier er under 20 g/m2 (e-coat-område) 

 mindske råvareforbrug og affaldsmængde ved at maksimere 
materialeoverførselseffektiviteten 

 mindske affaldsproduktion ved enten at afvande slam fra lak, genindvinde dette slam eller 
anvende vandemulsionsteknikken. 

 
Overfladebehandling af tog. BAT er at: 

 reducere VOC-emissioner ved at anvende en kombination af de beskrevne teknikker, 
herunder den generelle BAT. De dertil hørende emissionsværdier er 70 - 110 g VOC/m² af 
den lakerede flade (ikke e-coat-område)  

 bruge en kombination af teknikker for at mindske emissioner af partikler til luft. De dertil 
hørende emissionsværdier er 3 mg/m3 eller derunder. 

 
Overfladebehandling af landbrugs- og byggeudstyr. BAT er at: 

 reducere forbrug og emissioner af opløsningsmidler, maksimere overfladebehandlingens 
effektivitet og mindske energiforbruget ved at anvende en kombination af lakerings-, 
tørrings- og luftrensningsteknikker. De dertil hørende emissionsværdier er enten: 
- emission af 20 – 50 mg C/m³ i spildgas og 10 – 20 % for flygtige emissioner, eller 
- samlede emissioner af 0,2 - 0,33 kg VOC/kg tilført faststof 

 reducere materialeforbrug, emissioner af opløsningsmidler og mængde luftstrøm ved at 
anvende neddypningsteknikker til overfladebehandling af komponenter før samling  

 bruge andre lakeringssystemer som erstatning for lak baseret på halogenerede 
opløsningsmidler. 

 
Overfladebehandling af skibe og lystbåde. BAT er at: 

 mindske emissioner til miljøet ved at medtage BAT i dette afsnit i tørdokbehandlingen for 
anlægget 

 reducere emissioner af opløsningsmidler ved at anvende en kombination af generel BAT og 
nogle eller alle af følgende: 
- bruge vandbaserede, high solids eller tokomponentlakker, hvor dette ikke begrænses af 

kunde- og/eller tekniske krav 
- reducere oversprøjtning og øge behandlingseffektiviteten ved at anvende en 

kombination af teknikker 
- til nye konstruktioner sprøjte delene forud for samling i aflukkede områder med 

udsugning og luftrensning 
 reducere partikelemissioner ved at bruge en eller en kombination af teknikker 
 reducere spildevandsforurening ved at fjerne lakrester, restprodukter og beholdere, brugte 

slibemidler, mudder, olierester og alt andet restmateriale fra dokken før vandfyldning, 
således at de opbevares i containere med henblik på korrekt håndtering, f.eks. 
genanvendelse og/eller bortskaffelse. 

 
Overfladebehandling af luftfartøjer. BAT er at: 

 mindske emissioner af Cr(VI) til vand ved at anvende alternative passiveringssystemer  
 reducere emissioner af opløsningsmidler til luft ved at: 

- anvende high solids-lakker 
- opsamle og behandle spildgasser under påføringen af lak på komponenter 

 reducere emissioner fra rensning ved at anvende en eller flere af følgende: 
- automatisering af renseudstyr 
- måling af mængden af opløsningsmiddel anvendt til rensning 
- anvendelse af for-imprægnerede blade 

 reducere partikelemissioner til luft ved at anvende de beskrevne teknikker. De dertil 
hørende emissionsværdier er 1 mg/m3 eller derunder. 
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Overfladebehandling af andre metaloverflader. BAT er at: 
 reducere forbrug og emissioner af opløsningsmidler, maksimere overfladebehandlingens 

effektivitet og mindske energiforbruget ved at anvende en lakerings-, tørrings- eller 
luftrensningsteknik eller en kombination heraf. De dertil hørende emissionsværdier er 0,1 - 
0,33 kg VOC/kg tilført faststof. Dette gælder dog ikke for anlæg, hvor emissionerne indgår i 
masseemissionsberegningerne for seriebehandling af køretøjer 

 reducere materialeforbrug ved at anvende højeffektive påføringsteknikker 
 bruge andre lakeringssystemer til erstatning for lak baseret på halogenerede 

opløsningsmidler. 
 
Coil coating. BAT er at: 

 reducere energiforbrug ved at anvende udvalgte teknikker. Associerede forbrugsværdier: 
 

Energiforbrug pr. 1000 m2 substrat Minimum Maksimum 
Elektricitetsforbrug udtrykt i kWh/1000 m2 for 
aluminium 270 375 

Elektricitetsforbrug udtrykt i kWh/1000 m2 for stål 250 440 
Forbrug af fossile brændstoffer udtrykt i MJ/1000 m2 
for aluminium 4000 9800 

Forbrug af fossile brændstoffer udtrykt i MJ/1000 m2 
for stål 3000 10200 

Coil coating: energiforbrug for aluminium- og stålsubstrater 
 

 reducere emissioner af opløsningsmidler ved at bruge en kombination af de beskrevne 
teknikker. Associerede emissionsværdier: 
- for nye anlæg: 0,73 – 0,84 g/m2 for spildgasser og 3 – 5 % for flygtige emissioner 
- for eksisterende anlæg: 0,73 – 0,84 g/m2 for spildgasser og 3 – 10 % for flygtige 

emissioner. Eksisterende anlæg opnår kun lavere værdier, når de har gennemgået en 
omfattede opgradering 

 genanvende aluminium og stål fra restsubstrater. 
 
Overfladebehandling og print på metalemballage. BAT er at: 

 reducere energiforbrug ved at anvende forskellige teknikker og/eller genindvinde energi fra 
varmebehandling af spildgassen. Dertil hørende forbrugsværdier, f.eks. for DWI-dåser, er: 
- naturgas 5 - 6,7 kWh/m2 
- elektricitet 3,6 - 5,5 kWh/m2 
- energigenindvinding (hvor energi kan genindvindes, men ikke muligt, hvor 

emissionsniveauer opfyldes med substitution) 0,3 - 0,4 kWh/m2 
 reducere emissioner af opløsningsmidler ved at bruge udvalgte teknikker. Dertil knyttede 

emissionsværdier:  
 

VOC-emissionsniveau ved påføring (g/m2) (2) 
Opløsningsmiddelbaseret Vandbaseret 

Kontakt med fødevarer 
• DWI-drikkedåser 
• tyndplade til ender, dåser og 

komponenter 
• tønder 

 
6,7 – 10,5 

4 – 93 
90 – 100 

 
3,2 – 4,5 
1 – 30 

 

Ikke kontakt med fødevarer 
• tyndplade til ender, dåser og 

komponenter 
• tønder 

 
4 – 93 

60 – 70 

 
1 – 30 

11 – 20 

Trykfarve 
• tyndplade til ender, dåser og 

komponenter (1)  

 
2,5 – 13 

 
1,6 

Bemærkninger: 
1 Anvendelse af UV-trykfarve og maling er begrænset til non-food og specielle anvendelser, men kan opnå 
lavere værdier end angivet i denne tabel 
2 Værdier omfatter også flygtige emissioner 
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Metalemballage: emissionsværdier for BAT-relaterede opløsningsmidler 
 

 mindske emissioner til vand ved at anvende udvalgte teknikker. Dertil knyttede 
emissionsværdier: 

Forbindelse Koncentration (mg/l) 
COD <350 
AOX 0,5 – 1 
HC 20 eller derunder 
Sn 4 eller derunder 

Metalemballage: emissionsværdier for spildevand 
 
Overfladebehandling af plastemner. BAT er at: 

 reducere forbrug og emissioner af opløsningsmidler, maksimere overfladebehandlingens 
effektivitet og mindske energiforbruget ved at anvende en lakerings-, tørrings- eller 
luftrensningsteknik eller en kombination heraf. De dertil hørende emissionsværdier er 0,25-
0,35 kg VOC/kg tilført faststof. Dette gælder dog ikke for anlæg, hvor emissionerne indgår i 
masseemissionsberegningerne for seriebehandling af køretøjer 

 reducere materialeforbrug ved at anvende højeffektive påføringsteknikker 
 prioritere vandbaserede teknikker til nye og opgraderede systemer 
 affedte enkle polypropylenområder ved håndkraft med imprægneret materiale. 

 
Overfladebehandling af møbler og træ. BAT er at: 

 reducere forbrug og emissioner af opløsningsmidler, maksimere overfladebehandlingens 
effektivitet og mindske energiforbruget ved at anvende en kombination af lakerings-, 
tørrings- og luftrensningsteknikker. De tilhørende emissionsværdier er enten 0,25 kg VOC 
eller derunder pr. kg tilført faststof eller som anført i nedenstående tabel: 

 
Malingssystem, 

indhold af organisk 
opløsningsmiddel 

Indhold af 
opløsningsmiddel

(vægtprocent) 

Foranstaltninger til reduktion af 
emissioner 

VOC-emission 
(g/m2) 

Højt 65 Teknikker for højeffektiv 
påføring og høj rengøringsstandard 40 - 60 

Mellem 20  10 - 20 
Lavt 5  2 - 5 

Overfladebehandling af træ: VOC-emissioner for forskellige malingssystemer og med primære 
emissionsreduktionsforanstaltninger 
 

 reducere partikelemissioner til luft (se generel BAT nedenfor). Denne industri afgav en 
divergerende holdning: Den dertil hørende emissionsværdi er 10 mg/m3 eller derunder for 
både nye og eksisterende anlæg. Argumentation: Denne værdi er økonomisk og teknisk 
gennemførlig i industrien. 

 
Træbeskyttelse. BAT er at: 

 reducere emissionen af opløsningsmidler ved at anvende vakuumimprægnering med 
vandbaserede systemer eller systemer med høj pesticidkoncentration med luftrensning til 
opløsningsmiddelsystemer 

 udnytte procesforløbets afsluttende vakuumfase til at fjerne overskydende opløsningsmiddel 
eller bærestof 

 anvende et opløsningsmiddel med mindre potentiale for ozondannelse til 
opløsningsmiddelsystemer 

 dræne overskydende pesticider i lukkede områder med både vand- og 
opløsningsmiddelbaserede systemer. 

 
Der er ikke BAT at sprøjte, da anvendelse af sprøjtning har en lavere samlet effektivitet. 
 
Overfladebehandling af spejle. BAT er at: 
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 reducere forbrug og emissioner af opløsningsmidler (især xylen) ved at anvende en 
kombination af de beskrevne teknikker og generel BAT. De tilhørende emissionsværdier er 
1 - 3 g/m2 for spildgasemissioner (2 - 3 % af tilført opløsningsmiddel) og 5 - 10 g/m² for 
flygtige emissioner (8 - 15 % af tilført opløsningsmiddel)  

 reducere anvendelsen af farligt materiale ved at anvende maling med lavt blyindhold. 
Denne industri bruger også vandbaserede overfladebehandlinger som beskrevet (med BAT) i 
BREF om overfladebehandling af metaller. 
 
Nye teknikker 
Der nævnes flere teknikker, som er under videreudvikling eller overføres til forskellige 
industrier, især hvad angår trykfarve, coatings eller slibemidler: bruge mindre eller ingen 
opløsningsmidler, forbedrede vandbaserede systemer, en- og tokomponentsystemer, meget high 
solid-trykfarver og pulvercoating. Disse omfatter ofte udvikling af ikke-varmetørring eller 
hærdning med UV eller anden stråling. Med hensyn til påføring af et sidste lag smøremiddel på 
beviklingstråd går udviklingen i retning af anvendelse af teknikker med lavt eller intet forbrug 
af opløsningsmidler, som for indeværende er begrænset i omfang. I billakeringsindustrien er 
udviklingen koncentreret omkring klare, vandopløslige, en- og tokomponentlakker, meget high 
solids, pulver-coating, polyuretan-lak, der kan påføres både metal og plast, øget anvendelse af 
forbehandlede materialer og - som følge af mange af disse udviklinger - en reduktion i antallet 
af laklag. 
 
Afsluttende bemærkninger 
Informationsudvekslingen om den bedste tilgængelige teknik til overfladebehandling, hvor der 
anvendes organiske opløsningsmidler, blev gennemført i perioden 2003-2006. Det var en 
vellykket informationsudveksling, som mundede ud i en høj grad af enighed, både under 
arbejdet og på det afsluttende møde i den tekniske arbejdsgruppe. Der blev kun afgivet en 
divergerende holdning om partikelemissioner fra overfladebehandling af møbler og træ.  
 
Ved informationsudvekslingens afslutning kunne man konstatere, at den havde været 
koncentreret om de emner, der fremgår af dette dokuments anvendelsesområde.  
 
Områder, som ikke er tilstrækkeligt udforsket, og anbefalinger vedrørende fremtidig forskning 
kan ses i kapitlet med afsluttende bemærkninger. Centrale områder for det videre arbejde er 
POCP (Photochemical Ozone Creation Potential) og omkostningsfordele ved at anvende 
naturgas til at reducere VOC.  
Europa-Kommissionen iværksætter og støtter gennem sine FTU-programmer en række 
projekter, der omhandler rene teknologier, forbedrede vandrensnings- og 
genvindingsteknologier samt styringsstrategier. Disse projekter kan være et nyttigt bidrag til 
fremtidige BREF-revisioner. Læserne opfordres derfor til at informere det europæiske IPPC-
kontor om ethvert forskningsresultat, som falder inden for dokumentets område (se også 
indledningen). 
 
 
 

PT/EIPPCB/STS_Final_Draft November 2006 xi 


	RESUMÉ

