
BREF-DAGEN 
30/11 2015
BREF-revisioner i dag og i fremtiden 
Virksomheders erfaringer fra i dag og EU-Kommissions visioner og prioriteringer for fremtiden.

Program for

Tid og sted: 
Mandag den 30. november 2015 i Eigtveds Pakhus, Strandgade 25G, 1448 København K. Det officielle program starter 
kl. 10.15. Der er Prolog med hurtig introduktion til begreber m.m. kl. 9.

Tilmelding: 
Du kan tilmelde dig via Miljøstyrelsens konferencesystem.  

Pris: Det er gratis at deltage.  

Yderligere information:  
Læs mere om BAT/BREF 2015 på www.mst.dk. 

Tilmeldingsfrist:
Den 19. november 2015.



Den 7. januar 2013 trådte direktivet for industrielle emissioner i kraft. EU er allerede godt 

i gang med at vedtage, hvilke miljøteknikker der skal sætte niveau for de kommende 

miljøregler inden for forskellige sektorer. Og mange danske virksomheder er allerede 

godt i gang med at påvirke, hvilke miljøkrav de selv og deres konkurrenter skal leve op til. 

På BREF-dagen 2015 vil en række virksomheder, der befinder sig i forskellige stadier af 

BREF-processen, fortælle om deres erfaringer og overvejelser. De vil bl.a. fortælle om  

nogle af de udfordringer, man kan møde i løbet af processen – fra opstart til implemente-

ring. Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål og hente inspiration og gode råd. 

EU-Kommissionen tegner et billede af fremtiden

Men vi ser ikke kun på, hvordan BREF-arbejdet foregår i dag – vi kigger også nærmere på, 

hvordan fremtiden kommer til at se ud. 

På årets BREF-dag vil Christopher Allen fra EU-Kommissionen fortælle om kommissio-

nens nye arbejdsprogram og fremtidige prioriteringer i forhold til BAT og BREF.  

Samtidig vil de store danske organisationer, som også deltager i BREF-arbejdet, mødes 

i en paneldebat og diskutere oplægget fra EU-Kommissionen. 

Som noget nyt vil BREF-dagen i år blive indledt med en introduktion til, hvordan revisi-

onen af BREF-dokumenterne foregår i praksis – og hvorfor, hvordan og hvornår danske 

virksomheder kan involvere sig. Introduktionen retter sig mod de deltagere, der er ”nye” 

på området, og som ønsker at blive bekendt med begreber, regler m.m. Efter introduk- 

tionen starter BREF-dagens officielle program op.

Hvordan foregår BREF-arbejdet i dag 
– og hvilke prioriteringer byder fremtiden på?  
EU-Kommissionen har for nylig præsenteret sit reviderede
arbejdsprogram for BREF-revisioner. Programmet bærer 
præg af, at der har været forsinkelser på nogle af de igang- 
værende BREF’er, og der foreslås derfor igangsat BREF for 
færre sektorer i 2016 end oprindeligt forventet. Kommission- 
en overvejer desuden, om arbejdet kan tilrettelægges, så 
processen bliver mere effektiv. På BREF-dagen 2015 ser vi  
nærmere på, hvad det kommer til at betyde for danske  
virksomheder.



Program for BREF-dagen d. 30/11 2015

9.00 – 10.00: Prolog: Hurtig Introduktion til BREF og BAT for nye virksomheder

Hvad er BREF og BAT, og hvad betyder det for min virksomhed? Hvordan  
fungerer processen? Hvilken hjælp kan jeg få? Hvordan kan jeg involvere  
mig og min virksomhed i processen?

Ved Ulla Ringbæk, funktionsleder i Miljøstyrelsen Erhverv, og Birgitte Holm  
Christensen, specialkonsulent i Miljøstyrelsen Erhverv

10.15 – 10.25: Velkomst

Ved Nis Christensen, kontorchef i Miljøstyrelsen Erhverv

10.25 – 10.30: Præsentation af program

Ved John Pedersen, moderator og adm. direktør i kommunikationsvirksom- 
heden Operate

10.30-12.30: Hvad kan vi lære af de erfarne?
Oplæg med virksomheder, som befinder sig i forskellige stadier af BREF-proces-
sen. Virksomhederne fortæller om deres erfaringer og overvejelser i processen 
– og reflekterer samtidig over, hvilke udfordringer der har været, og om der er 
noget, der kunne være gjort mere effektivt. Der bliver rig mulighed for at stille 
spørgsmål og få gode råd.

10.30-10.50: Oplæg fra en virksomhed, som netop er gået i gang med revisions- 
processen

Ved Birgitte Koch, Sustainability manager & Global QEHS, Arla

10.50-11.10:  Oplæg fra en virksomhed som er midt i revisionsprocessen

Ved Johan Henrik Lous, chefkonsulent hos Vandressourcer & Miljø i HOFOR 

11.10-11.30: Pause

11.30-11.50: Oplæg fra en virksomhed, der har afsluttet revisionsprocessen og nu 
begynder på revurdering af miljøgodkendelsen

Ved Annette Munch, Advisor HSE hos Statoil

11.50-12.10: Oplæg om erfaringer efter afsluttet revurdering

Ved Marianne Ripka, Kemiingeniør, Miljøstyrelsen Virksomheder

12.10-12.30: Spørgsmål til de fire oplægsholdere – bl.a. fra opponentgruppe af 
virksomheder, som snart skal i gang med processen

12.30-13.30: Frokost og networking 



Program fortsat

Paneldeltagere: 

Morten Løber, chefkonsulent i Dansk Industri

Anette Christiansen, miljøchef i Landbrug & Fødevarer 

Jørgen Magner, politisk og økonomisk konsulent, Dansk Miljøteknologi

Jens Peter Mortensen, miljømedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening 
og repræsentant i European Environmental Bureau

15.20-15.30: Afrunding og opsamling på dagen

Ved Nis Christensen, kontorchef i Miljøstyrelsen Erhverv 

13.30-15.15: Hvad byder fremtiden på?
Oplæg fra EU-Kommissionen, som netop har præsenteret et revideret arbejds-
program.

Kommissionen fortæller om deres fremtidige prioriteringer, og fire af de store 
danske organisationer debatterer det nye arbejdsprogram og giver samtidig 
deres bud på, hvordan vi kan effektivisere BREF-arbejdet på EU-niveau.

13.30-14.00: Hvad er EU-kommissionens fremtidige prioriteringer i forhold til BAT og 
BREF?

Den nye kommission præsenterer deres reviderede arbejdsprogram og fortæl-
ler om deres syn på den fortsatte udvikling inden for BAT og BREF. Hvad er  
prioriteringerne, og hvilke forventninger har de til myndighederne i medlems-
landene? Hvordan ser de gerne virksomheder agere i forhold til processen  
– både nu og fremover? 

Oplægget foregår på engelsk. 

Ved Christopher Allen, Deputy Head of Unit for Industrial Emissions,  
Air Quality & Noise, DG Environment, European Commission

14.00-14.15: Spørgsmål til EU-Kommissionen

14.15-14.30: Pause med kaffe og kage

14.30-15.20: Hvad betyder EU-Kommissionens nye arbejdsprogram for organisation- 
erne?

Paneldebat om prioriteringer og forventninger fra EU-Kommissionen. Debatten 
indledes med fire korte oplæg fra de fire paneldeltagere, som giver deres syn på 
følgende: 

uu Hvordan involverer organisationerne sig for at styrke BREF-processerne?

uu Hvilke muligheder og udfordringer indeholder det nye arbejdsprogram fra 

EU-Kommissionen?

uu Hvad kan vi gøre for at effektivisere BREF-arbejdet på EU-niveau? 


