
BREF-DAGEN 
5/11 2014
–Fra involvering i BREF-arbejdet til implementering af BAT 
Erfaringer, dilemmaer og værktøjer fra både indland og udland

Program for

Tid og sted: 
Den 5. november 2014 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2 G, 1448 København K. 

Tilmelding: 
Du kan tilmelde dig via Miljøstyrelsens konferencesystem.  

Pris: Det er gratis at deltage.  

Yderligere information:  
Læs mere om BAT/BREF på www.mst.dk. 

Tilmeldingsfrist:
Den 27. oktober 2014.



BREF-dokumenter revideres hvert 8. år, og EU er allerede godt i gang med at vedtage, 

hvilke miljøteknikker der skal sætte niveau for de kommende miljøregler inden for forskel-

lige faktorer. Mange danske virksomheder er allerede godt i gang med at påvirke, hvilke 

miljøkrav de selv og deres konkurrenter i eksempelvis Polen, Tyskland eller Frankrig skal 

leve op til. 

Det er nu blevet tid til at samle op på nogle af de foreløbige erfaringer. Det er tid til at 

kigge nærmere på implementeringen af BAT. Og for mange er det også tid til at sætte sig 

ind i egne muligheder for at påvirke lovgivningen. 

BREF-dagen tager dig med gennem hele processen  
– og sætter flere dilemmaer til debat

På BREF-dagen ser vi nærmere på processen fra involvering i BREF-arbejdet til implemen-

tering af BAT. Vi vender både blikket mod ind- og udland i jagten på gode råd og brugba-

re værktøjer: 

 

uu Hvordan organiserer vores nabolande BREF-arbejdet, og hvad kan vi lære af uden-

landske virksomheders deltagelse i BREF-arbejdet?  

uu Hvad mener såvel kommunerne som Kommissionen, når det handler om god imple-

mentering af BAT? 

uu Hvad gør jeg som virksomhed, hvis jeg gerne vil have indflydelse på EU-reglerne, eller 

når der ligger et færdigt BREF-dokument? 

BREF-dagen 2014 stiller også skarpt på nogle af de dilemmaer, som BREF-arbejdet inde-

holder. Vi diskuterer bl.a., om der er et fortrolighedsproblem i at skulle offentliggøre data, 

hvis man vil påvirke processen, og hvilke fordele og ulemper der er ved at stille ressour-

cekrav i BAT-konklusionerne. 

Dagen byder bl.a. på oplæg fra Wolfgang Volkhausen fra Thyssen Krupp Steel Europe AG 

i Tyskland, Mette Meldahl Drejstel fra Rockwool International A/S og Uffe Sønderhousen 

fra Niras.

– Fra involvering i BREF-arbejdet til implementering af BAT 

Den 7. januar 2013 trådte det nye direktiv for industrielle 
emissioner i kraft. Det betyder, at BREF-dokumenternes 
miljøkrav – som bliver fastsat ud fra, hvad der kan opnås 
med de ”bedste tilgængelige teknikker” (BAT) – nu er bin-
dende for virksomhederne. Men det betyder også, at det 
har større betydning end nogensinde før, at danske virk-
somheder forsøger at påvirke miljølovgivningen. 



Program for dagen d. 5/11 2014

9.00 – 9.10: Velkomst og filmfremvisning
Ved Nis Christensen, kontorchef i Miljøstyrelsen Erhverv

9.10 – 9.25: Et kig ud i EU og ud i fremtiden: Hvorfor er BREF-arbejdet vigtigt? 
Ved Lone Loklindt, folketingsmedlem for Radikale Venstre og  
formand for Miljøudvalget

9.25-9.35: Spørgsmål

9.35-9.50: Et kig på Danmark og året der gik: Hvad er der sket på BAT-BREF-området?
Ved Mikkel Aarø-Hansen, afdelingschef i Miljøministeriet

9.50-10.00:  Spørgsmål og dialog med salen 

10.00-10.30: Erfaringer fra en tysk virksomhed
Ved Dr. Wolfgang Volkhausen, Leiter Immissionsschutz,  
Thyssen Krupp Steel Europe AG

10.30-10.45: Pause

10.45-11.15: Erfaringer fra en svensk brancheforening
Ved XXX

11.15-11.30: Spørgsmål og dialog med salen

11.30-11.45: Danske BREF-partnerskaber
Ved Birgitte Holm Christensen, Miljøstyrelsen Erhverv

11.45-12.00: Dialog og debat om danske virksomheders involvering i BREF-arbejdet. 

Hvad kan vi lære af udlandet? Hvad kan vi lære af det foreløbige BREF-arbejde i 
Danmark?

Sammen formulerer vi anbefalinger til Miljøstyrelsen om den gode inddragelse 
af danske virksomheder i BREF-arbejdet. 

12.00-12.45: Frokost

10.00-12.00: Involvering i BREF-arbejdet – set i både et  
internationalt og et nationalt perspektiv
Vi hører om erfaringer med BREF-arbejdet fra to virksomheder i vores nabo-
lande. Virksomhederne vil bl.a. give deres svar på: 

Hvad karakteriserer BREF-arbejdet i Sverige/Tyskland? 

Hvorfor valgte vi at deltage? 

Hvilke udfordringer oplevede vi? 

Hvilke gode råd vil vi give videre? 

Hvad har vi fået ud af at deltage – eller hvad forventer vi at få ud af det? 

Derefter fortæller Miljøstyrelsen, hvordan danske virksomheder kan engagere 
sig i BREF-arbejdet.  Der vil især være fokus på BREF-partnerskaberne. Vi slutter 
af med en dialog om det gode BREF-samarbejde.



Program fortsat
13.20-15.00: Implementering af BAT – set i både et internationalt  

og et nationalt perspektiv
Hvad gør kommunerne, og hvad skal virksomhederne gøre, når der ligger et 
færdigt BREF-dokument? 

Hvem kontakter hvem? 

Hvordan fungerer implementeringen i praksis? 

Hvad gør Miljøstyrelsen for at sikre en god implementering? 

Og hvad gør Kommissionen for at sikre en ensartet implementering? 

13.20-13.40: Hvilke erfaringer har en international virksomhed gjort sig 
med implementering?
Ved Mette Meldahl Drejstel, Group Environmental Manager i 
Rockwool International A/S

13.40-14.00: Hvilke erfaringer har en dansk kommune gjort sig med implementering?
Ved Marit Hvam Pedersen, miljømedarbejder i Faxe Kommune

14.00-14.15: Pause

14.15-14.35: Hvordan kan og vil Kommissionen og Miljøstyrelsen  
sikre sig ensartet implementering? 
Ved Ulla Ringbæk, funktionsleder i Miljøstyrelsen Erhverv

14.35-14.50: Spørgsmål og debat om den gode implementering

14.50-15.00: Afrunding og opsamling på dagen
Ved Nis Christensen, kontorchef i Miljøstyrelsen Erhverv

12.45-13.30: Forskellige dilemmaer ved udformning af BAT
Vi tager bl.a. afsæt i et aktuelt projekt om waste treatment, som Niras er ved at 
gennemføre for Miljøstyrelsen. Derefter rejser vi en række dilemmaer til debat. 

12.45-13.00: Hvilke fordele og ulemper er der ved at stille ressourcekrav i  
BAT-konklusionerne?  
Ved Uffe Sønderhousen, seniorkonsulent i Niras

13.00-13.20: Dilemmaer til debat:

Hvad synes de danske virksomheder om ressourcekrav i BAT-konklusionerne? 

Hvilke udfordringer er der ved at skulle offentliggøre data i forbindelse med 
BREF-arbejdet? 

Hvilke modstridende interesser er der mellem cleantech-virksomheder og pro-
ducenter? 


