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Hvad kan og vil vi med 

BREF partnerskaber? 

Marianne Ripka  & Ulla Ringbæk,  Miljøstyrelsen 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Hvorfor partnerskaber? 
 

 I fællesskab arbejde for operationelle og 
præcise BAT-konklusioner 

 Udnyttelse af fælles ressourcer og 

kompetencer 

 Ekspertviden til BREF-arbejdet og dermed 
styrkelse af den danske forhandlingsposition 

 Fremme af dansk knowhow og 
miljøløsninger 

 Bredere innovationsfokus 
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Hvad forventes af partnerskabet ? 

  

• Levere informationer og tekniske data 

• Kommentering af dokumenter, herunder draft 
BREF dokument 

• Tekniske og økonomiske  vurderinger 

• Deltage i 6 - 8 møder 

• Test, udvikling og demonstration af teknik 

 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Igangværende partnerskaber 

• Pilotpartnerskab for BREF for store fyringsanlæg 

• Partnerskab for vand i industrien 

• Partnerskab for BREF for affaldsbehandling 

Kommende partnerskaber 

• Partnerskab for revision af BREF for fødevarer, 

drikkevarer og mælk 

• Partnerskab for affaldsforbrændingsanlæg 
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Partnerskaberne er åbne 

• De berørte IED-virksomheder, 
anlægsoperatørerne og deres organisationer 

• Teknologileverandører og deres organisationer 

• Rådgivere 

• Danmarks Naturfredningsforening og evt andre 
NGO’er 

• Kommunerne og  KL  

• Naturstyrelsen og andre myndigheder 
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For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Tak for opmærksomheden 
 

 

Vil du vide mere om Miljøstyrelsens partnerskaber? 

Birgitte Holm Christensen: bihol@mst.dk 

Ulla Ringbæk: ur@mst.dk 

Marianne Ripka: marip@mst.dk  
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