
Nyt om Miljøstyrelsens styrkede BREF-indsats  
juli 2017 
 

 

Hermed årets andet nyhedsbrev i 2017 om Miljøstyrelsens arbejde 
med den styrkede BREF-indsats.  
 
Oversigt over nyhederne 

• BREF for fødevarer, drikkevarer, mælk og foder (FDM) 
• Partnerskabsmøde om affaldsforbrænding 
• Afsluttende møde om affaldsbehandling 
• Så er BAT-konklusionerne for store fyringsanlæg blevet vedtaget! 
• Jernmetalforarbejdning (FMP) – spørgeskema for galvanisering og 

varmvalsning. 
• Nyt fra Bruxelles 
• BREF-dagen 2017 – sæt x i kalenderen 
• Ny rapporter om BAT i Norden på vej – støberier 
• Miljøstyrelsens hjemmeside er opdateret efter sammenlægning med 

SVANA – ny sti til BAT og BREF 
• Nyhedsbrevet kommer også på www.mst.dk  

 
 
BREF for fødevarer, drikkevarer mælk og foder (FDM) 

 

 

Fristen for at afgive kommentarer til udkast til BREF-dokument og BAT 
konklusioner udløb den 21. april, og EIPPCB har oplyst, at der i alt er indsendt 
1963 bemærkninger. Fra dansk side blev der indsendt 176 bemærkninger, hvilket 
gør, at Danmark er et af de medlemslande, som har bidraget mest. Dette kan i høj 
grad tilskrives partnerskabets aktive engagement og bidrag til processen. 
 
Herudover har EIPPCB efterkommet et ønske fra blandt andet dansk side om at 
afholde en workshop for at drøfte datagrundlag og dataanalyse i detaljer, inden 
der arbejdes videre med at fastlægge BAT konklusioner. Denne workshop 
forventes afholdt 9.-11. oktober i Sevilla. 
 
Kontaktperson: Mette Thorsen (metho@mst.dk, 7254 4124) 
 

 
Partnerskabsmøde om affaldsforbrænding  

 

 

Miljøstyrelsen modtog den 24. maj 2017 det første udkast til BREF-dokument og 
BAT konklusioner for affaldsforbrænding (WI). EU Kommissionen har sat en 
endelig frist for kommentering af BREF dokumentet den 8. september 2017. 
Miljøstyrelsen har igangsat kommenteringen af udkastet bl.a. ved at afholde 
møde den 15. juni i Partnerskabet for WI BREF. Her blev forslag til BAT-
konklusioner drøftet for at opnå fælles forståelse af BAT-konklusionernes indhold 
og at identificere eventuelle uklarheder. Sideløbende har Miljøstyrelsen bedt 
virksomhederne om oplysninger om økonomiske udfordringer ved at overholde 
de foreslåede grænseværdier.  
 
Frist for kommentering på første udkast er den 25. august. 2017 
 
Kontaktperson: Annemarie Brix (anbri@mst.dk, 7254 4288) 
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Afsluttende møde om affaldsbehandling 

 

 
 
 

Sektoren for affaldsbehandling er alsidig med forskelligartede typer af affald og 
behandlingsmetoder, lige fra neddeling af metal i shredderanlæg til biologisk 
behandling af planterester i komposteringsanlæg og madrester i biogasanlæg. 
 
Der var lagt op til et interessant afsluttende møde i den tekniske arbejdsgruppe 
for affaldsbehandlingsanlæg (WT) den 19. til den 23. marts 2017.  Partnerskabet 
havde på forhånd givet Miljøstyrelsen indspil til de foreslåede BAT-konklusioner.  
 
Mange af de foreslåede stramninger af emissionsværdier blev fastholdt, mens 
nogle blev ændret, efter den tekniske arbejdsgruppe havde gransket og diskuteret 
data. Dataoverblikket var kompliceret af, at sektoren er så alsidig. Miljøstyrelsen 
mente, at et lugtkrav til biogasanlæg, der især behandler husdyrgødning, ikke var 
baseret på tilstrækkeligt solidt datagrundlag. Takket være grundig forberedelse og 
hurtig assistance fra nogle af partnerskabets medlemmer blev datagrundlag 
fremskaffet, og kravet blev ændret. 
 
Det næste trin bliver forelæggelse for Art. 13 forummet, hvilket ventes at ske sidst 
i 2017.  
 
Kontaktperson: Claus Lübeck Christensen (cllch@mst.dk, 7254 4399) 
 

 
Så er BAT-konklusionerne for store fyringsanlæg blevet vedtaget!   

 

 

 
BAT-konklusionerne var til afstemning i Kommissionens artikel 75 forum den 28. 
april 2017 og blev vedtaget med et snævert flertal. Danmark var et af de lande, 
som stemte for BAT-konklusionerne, dog var der en række lande, som fortsat ikke 
var tilfredse – særligt med BAT-konklusionerne for brunkulsfyrede anlæg.  
 
BAT-konklusionerne er i den mellemliggende periode blevet oversat til de 
europæiske sprog, herunder dansk, og de forventes offentliggjort i løbet af 
sommeren eller det tidlige efterår. Herefter har myndigheder og virksomheder 4 
år til at udmønte dem i miljøgodkendelserne og på virksomheden.  
 
BAT-konklusionerne medfører generelt en stramning af de nuværende 
grænseværdier for udledning til luft. Desuden kommer der grænseværdier for nye 
stoffer. Så vedtagelsen af BAT-konklusionerne bliver en gevinst for miljøet i de 
kommende år.  
 
Miljøstyrelsen takker partnerskabet for den store arbejdsindsats og det 
konstruktive samarbejde omkring revisionen af BAT-konklusionerne.  
 
Kontaktperson: Marianne Ripka (marip@mst.dk, 7254 4437) 
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Jernmetalforarbejdning (FMP) – spørgeskema for galvanisering og varmvalsning o.l. 

 

 

 
Spørgeskemaer for galvaniseringsbranchen er i udvikling og fremsendt i juni 
måned i udkast til medlemslandene for kommentering. Færdige spørgeskemaer 
forventes at blive udsendt i starten af tredje kvartal 2017. 
  
Kontaktperson: Henrik Bechmann Nielsen (hebec@mst.dk , 72544228) 

 
Nyt fra Bruxelles 

 

 

Ar. 75 udvalget mødtes igen to måneder efter BAT-konklusionerne for store 
fyringsanlæg var vedtaget i april (se ovenfor)  
 
På møde i Artikel 75 udvalget d. 28. juni blev et forslag til BAT-konklusioner for 
Organiske kemikalier i storskala (LVOC) vedtaget af et stort flertal. Forslaget 
berører kun to danske virksomheder. Danmark og 25 andre lande stemte for, 
mens 2 undlod at stemme. Kommissionen forventer, at BAT-konklusioner for 
affaldsbehandlingsanlæg kommer til afstemning som de næste, forventeligt i 
begyndelsen af 2018. 
 
Der blev samme dag afholdt møde i IEEG (den arbejdsgruppe, der følger IED-
implementeringen). Her drøftedes bla. indberetninger til Kommissionen af 
medlemsstaternes udmøntning af BAT-konklusioner over for virksomhederne. 
 
Kontaktperson Ulla Ringbæk (ur@mst.dk, tlf 7254 4429) 
 

 
BREF-dagen 2017 – sæt x i kalenderen 

 

 

 
Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 7. november 2017, når Miljøstyrelsen igen i år 
åbner dørene til BREF-dagen i Eigtveds Pakhus i København.  
 
Det er nu mere end fire år siden, at direktivet om industrielle emissioner i EU 
trådte i kraft, og gennem hele BREF-rejsen har både virksomheder og 
myndigheder høstet erfaringer. På konferencen tager vi rejsen fra BREF-
forberedelsen til den dag, hvor de færdige BAT-konklusioner skal udmøntes i 
miljøgodkendelser. Vi får en række virksomheders erfaringer med de forskellige 
faser, og vi får Miljøstyrelsens bedste råd til hver fase i rejsen. 
 
Programmet:   
Programmet offentliggøres senere på http://mst.dk/erhverv/industri/bat-
bref/saadan-faar-du-indflydelse-paa-bat/bref-dagen/ hvor der også vil komme 
link til tilmelding. Det officielle program begynder kl.10.00.   
 
Prolog:  
Kl. 9.00-10.00 vil der igen i år være prolog med en introduktion for virksomheder 
og andre interessenter, der er nye i BREF-verdenen. 
 
Kontaktperson: Birgitte Holm Christensen (bihol@mst.dk, tlf: 7254 4537) 
 

  

http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/saadan-faar-du-indflydelse-paa-bat/bref-dagen/
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Ny rapport på vej om BAT i de nordiske lande – støberier 

 

 

Nordisk Ministerråd udgiver rapporter om BAT i de nordiske lande.  
 
En ny rapport om støberier er på vej og ventes klar efter sommeren.   
 
Den vil blive publiceret sammen med de øvrige nordiske BAT-rapporter, som kan 
findes her: 
 
http://norden.diva-
portal.org/smash/resultList.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&
sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&query=BAT&sortOrd
er=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&dswid=8
493  
 
Kontaktperson: Birgitte Holm Christensen (bihol@mst.dk, tlf: 7254 4537) 
 

 
Miljøstyrelsens hjemmeside er opdateret efter sammenlægning med SVANA – ny sti til 
BAT og BREF 
 Miljøstyrelsen og SVANA har slået sine hjemmesider sammen og opdateret dem, 

efter de to styrelser er lagt sammen. Den fælles hjemmeside hedder www.mst.dk.  
 
I den anledning ændrer Miljøstyrelsen også BAT/BREF-siden lidt. 
http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/  
  
Der kommer to hovedsektioner på siden: En om hvordan man kan involvere sig i 
udarbejdelsen af BAT og en anden om udmøntning af BAT i miljøgodkendelserne. 
Desuden kommer der flere mindre justeringer af det øvrige indhold i den 
kommende tid.   
  
Dette nyhedsbrev kommer også på den opdaterede hjemmeside og vil sammen 
med de tidligere nyheder være at finde her, hvor man også kan melde sig til og fra 
at modtage det. 
http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/saadan-faar-du-indflydelse-paa-
bat/nyheder-om-bref-revisionerne/  
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