
Titeldias 

uden baggrundsfarve 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘Titeldias Logo blå’ 

for at anvende logo blå 

baggrund på dette dias. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Du kan slette streger på 

dias – Klik med højre 

musetast på dias i ruden til 

venstre i skærmbilledet og 

vælg ‘Nulstil dias’ for at få 

stregerne tilbage. 

Hvad er kommunernes 
interesser og muligheder i 

BREF-arbejdet? 
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Først lidt om kommuner og IED 

• Kommunerne er den største myndighed på IED-
området: 4-500 industrivirksomheder og 1200 
husdyrbrug (MST 3-400) 

• Stor ekspertise, viden og overblik gennem tilsyn og 
godkendelsesarbejde 

• Tæt kontakt gennem tilsyn og godkendelsesarbejde 
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Hvad er kommunernes interesser 

i BREF-arbejdet? 
• Myndighedsarbejde 

• Sikre gode anvendelige og meningsfulde BAT-konklusioner i forhold 

til kommunernes myndighedsarbejde 

• Være godt forberedt på de regler der kommer - hurtig omsætning af 

nye regler til revision af miljøgodkendelser 

• Erhvervsfremme 

• Understøtte gode betingelser for virksomhederne 

• Miljø 

• Sikre hensyntagen til et godt miljø 
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Hvad er det så kommunerne kan 

bidrage med? 

• Faglig ekspertise 

• Kommunerne har viden, erfaringer og en stor faglig ekspertise 

gennem myndighedsarbejdet. Relevant at få i spil i forbindelse med 

det konkrete indhold i BREF-dokumenter og BAT-konklusioner. 

 

• Tæt kontakt til virksomhederne 

• Formidle information til virksomheder om BREF-arbejdet, herunder 

opfordre til deltagelse 

• Videreformidle input fra virksomhederne i BREF-arbejdet 
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Hvordan er kommunerne involveret i 

dag? 

• National følgegruppe om BREF 

• BREF-partnerskaber 

• Høringer 

 

• Information til virksomhederne? 

 

Men der er plads til forbedring! 
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Hvordan kommer kommunerne 

mere på banen? 

• Bedre overblik over relevante virksomheder og 
tilhørskommuner så tidligt som muligt. 

 

• Målrettet informationsindsats?  

• Workshops? Specifikt rettet mod kommuner? 

• Hvordan kan kommunerne deltage og hvorfor giver det mening at 

kommunerne deltager? 

 

• Mere organiseret tilgang fra KL/KTC/Envina? 

 

 

 


