
 
 

 
 
Invitation  

Deltag i partnerskabsmøde vedrørende Danmarks bidrag 

til revisionen af BREF for anlæg der forbrænder affald 
 
BREF for anlæg der forbrænder affald skal revideres. De nuværende BAT anbefalinger 
skal erstattes af bindende BAT konklusioner. 
 
Derfor vil Miljøstyrelsen gerne invitere alle interessenter til at deltage i et partnerskab, 
der kan bidrage til at forme Danmarks ønsker til bindende BAT-konklusioner.  
 
Arbejdet i partnerskabet vil blive opdelt i 3 faser: 
 

Fase 1. Åben debat, Interesser, ønsker og ideer til revisionen af BREF 
Fase 2. Kvalificering af - og dataindsamling på de ønsker, DK vil indmelde til 
Sevilla 
Fase 3. Høringer af udkast til BAT-konklusioner  

 
De første møder under fase 1 har været afholdt 10. juni (BAT og forbrænding af farligt 
affald) og 12. juni (BAT og miljøregulering af anlæg) og vil nu blive fulgt op med 
nærværende møde d. 14. august.  
Mødet 14. august  ”BAT og Danmark som eksportør af miljøteknologi ”.  

 
Dagsorden for mødet fremgår af næste side. 
 
Deltagelse i partnerskabsmøderne er frit for alle med interesse i BREF for anlæg der 
forbrænder affald.  
 
Tilmeld dig til mødet d. 14. august til sekretariatet for partnerskabet v/Bettina 
Kamuk på e-mail bkc@ramboll.com senest d. 11. august. Spørgsmål vedrørende 
mødet kan rettes til Bettina Kamuk tlf. 51618626. 
 
 
Venlig Hilsen  
Juliane Albjerg 
Kontorchef Miljøstyrelsen Virksomheder. 
 
 



 
 

 
 

 

Partnerskabsmøde den 14. august, 2014 kl. 10.00 – 14.00  hos Miljøstyrelsen  
København, Strandgade 29 lokale 1401 København K, lokale A1 og A2 

 
BAT og Danmark som eksportør af miljøteknologi   

 

Oplæg 

Danmark har en række miljøteknologier, som kan eksporteres til anlæg uden for 
Danmarks grænser.   
 
Miljøstyrelsen ønsker en drøftelse af hvilke teknologier, der findes på markedet og i 
hvilken grad Danmark er førende indenfor teknologier til affaldsforbrænding. 
 
Til mødet er inviteret en række leverandører af miljøteknologier som hver især vil 
præsentere deres teknologi og fremhæve relevante BAT- anbefalinger og/eller 
direktivkrav til deres tekniske del. Hvor kan der opnås forbedringer og hvor er vi på 
kanten af teknologiens kunnen? 
 
Miljøstyrelsen ønsker med mødet at drøfte hvilke budskaber, Miljøstyrelsen med fordel 
kan bringe ind i debatten i Sevilla i forhold til fremme af  
miljøteknologier. 
 
Program 
09.45 Kaffe 
 
10.00 Velkommen og indledning ved Miljøstyrelsen, herunder nyt fra TWG, Juliane 

Albjerg, Miljøstyrelsen 
 
10.15 Kort gennemgang af BREF opbygning af teknologibeskrivelse, Annemarie 

Brix, Miljøstyrelsen 
 
10.30 Præsentation af røggasrensningsteknologier. Bedste praksis i dag og 

præsentation af nyeste udvikling, V/Fredrik Hedenbergh, Alstom Danmark 
 
11.00 Hvordan måles røggasemissionerne fra forbrændingsanlæg og hvordan 

afrapporterer anlæggene dette? Hvilke begrænsninger ser vi i forbindelse 
med måleusikkerhed? Hvilken betydning har det om der afrapporteres efter 
kolonne A eller B? V/Lars Gram, Force Technology 

 



 
 

 
 
 
 
11.30 Ved våd røggasrensning skal spildevandet udledes inden udledning til kloak 

eller direkte til recipient. Hvor langt kan vi rense? Og hvilke begrænsninger 
støder vi på? V/Therkel Christensen Krüger  

 
12.00 Sandwiches 
 
12.30 Slagge efter forbrænding indeholder metal – hvordan udvinder vi disse og 

hvilken udvikling har vi set i de seneste år og forventer at se fremadrettet? 
V/Jens Kallesøe, Afatek 

 
13.00 ”Next-BAT”. Gennemgang af selve forbrændingsprocessen og hvilken 

udvikling ser vi i branchen? Hvordan optimerer vi miljøforhold og 
energiproduktionen? V/Ole Hedegård Madsen, Babcock & Wilcox Vølund 

 
13.30 Drøftelse af dagens emne – og fremlæggelse af forslag til indhold i bindende 

BAT 
 
13.50 Opsamling på dagen, V/Annemarie Brix, Miljøstyrelsen 
 


