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WGC BREF – hvad er det?

WGC = Common Waste Gas Treatment in the 
Chemical Sector

Er en ny BREF, der er en ”udløber” af CWW BREF.
Omhandler alene luftemissioner

CWW = Common Waste Water and Waste Gas 
Treatment/Management Systems in the Chemical 
Sector

9. BREF for kemisk industri

I alt ca. 40 virksomheder, heraf 25 farmaceutiske.

Alle er s-mærkede
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Stop 1 - Proces 

01.11.2016: TWG er sammensat

Partnerskab oprettes

20. jan 2017: EIPPCB ”Call for Initial Positions” – frist 
10. marts 2017
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EIPPCB: Call for Initial Positions

Medsendt materiale, bl.a.

Notat/baggrund

Exel regneark:

Faneblade:
➢ Scope
➢ Struktur
➢ KEI (nøgleparametre)
➢ Dataindsamling
➢ Anlæg
➢ Teknikker

Initial Positions skal omfatte:

➢ Ønsker til omfanget af WGC BREF 
(scope)

➢ Strukturen (og indholdet) af WGC BREF 
og BATC

➢ De vigtigste miljøparametre, der ønskes 
medtaget i WGC BREF

➢ Synspunkter vedr. dataindsamling
➢ Teknikker i forbindelse med fastlæggelse 

af BAT (”BAT kandidater”) og nye 
teknikker (emerging techniques)
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Eksempel på opbygning af faneblad - scope

Proposal
number

Section in 
document 2

EIPPCB Proposal Agree ▼

(yes/partly/no)
Please provide the 
rationale for your 
opinion

In the case of 'partly' 
or 'no': please provide 
an alternative 
proposal. 

In the case of 'partly' or 
'no': please provide the 
rationale for the 
alternative proposal.

1 1,1

To cover all chemical installations falling 
under the scope of the IED (unless 
specifically excluded by other proposals). 
However, depending on the decisions taken 
by the TWG on KEIs as well as on the quality 
and quantity of the data and information 
collected, the scope coverage might end up 
being more restricted.

2 1.2.2 To exclude CAK activities.

3 1.2.3

To include channelled emissions to air except 
for those substances for which BAT-AELs 
have been set during the review of other 
chemical BREFs under the IED. This includes 
emissions from individual and combined 
waste gas streams.

4 1.2.3
To exclude the prevention/reduction of 
diffuse emissions to air.

5 1.2.3 To exclude emissions of noise and odour.

6 1.2.4

To include channelled emissions to air from 
the large volume production of organic 
chemicals except for the substances 
produced in those processes for which BAT-
AELs have been set during the review of the 
LVOC BREF.



Stop 1 – DK Initial Positions 

10. marts 2017: DK sender DK Initial 
Positions til EIPPCB 

Orienterer efterfølgende 
Partnerskabet
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Eksempler på DK Initial Positions:

➢ Lad WGC dække så meget som muligt

➢ Medtag diffuse emissioner

➢ Emissioner fra kølesystemer specifik for 
kemisk sektor bør medtages

➢ KEI og samleparametre: Støv bør 
vurderes efter ”farlighed”

➢ Tærskelværdier bør afvente 
dataindsamlingen



Stop 1 – indkaldelse og forberedelse til KoM

26.07.2017: EIPPCB indkalder til Kick-off
Møde den 25. – 29. september 2017

Materiale medsendt, herunder:

Baggrundspapir: 
➢ Gennemgang af alle oprindelige forslag 

(jf. regneark) med de indkomne 
bemærkninger og EIPPCBs konklusion

➢ Angiver om emnet skal drøftes på KoM

Eksempler på hvordan vores input er 
brugt i BP:

➢ Medtag diffuse emissioner (-)

➢ Emissioner fra kølesystemer specifik 
for kemisk sektor bør medtages (+)

➢ KEI og samleparametre: Støv bør 
vurderes efter ”farlighed” (-)

➢ Tærskelværdier bør afvente 
dataindsamlingen  (-)
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Stop 1 – forberedelse til KoM

Brug af Partnerskabet:
➢ Møder
➢ Mail-korrespondence
➢ Vær åben om, at vi ikke behøver 

være enige
➢ Men det er godt at kende 

hinandens synspunkter

Andre gode råd i indledende fase:
➢ Vær forberedt og i god tid – dvs. 

før vi får bestillinger
➢ Lever input i hele forløbet – ellers 

får vi begrænset indflydelse
➢ Samarbejd med andre MS hvor vi 

er enige
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Erfaringer fra Kick-off mødet i Sevilla (WGC)

➢ Mange TWG-repræsentanter er til stede  
➢ Store og små lande - forskellige vidensniveauer og fagområder
➢ Industri og grønne: Cefic, Fertilizers Europe, EEB, …..

➢ Industriorganisationer er rigt repræsenteret og er velforberedte ....
➢ Industriens synspunkter er et kompromis inden for egne rækker

➢ De grønne er få – men kan have held med at skabe fællesnævner
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Erfaringer fra Kick-off mødet i Sevilla (WGC)

➢ Kan vi blive enige: For det meste - men ikke altid ☺ 

➢ Uenighed om scope, KEI´s, begreber og definitioner

➢ EIPPCB tilstræber at ”tale til enighed”  - eller nå mest udbredte holdning – men det er 
myndighederne/EU der træffer det endelige valg.

➢ EIPPCB er ”vedholdende” og markant 

➢ Medlemslande/organisationer kan få indført bemærkning om uenighed
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Erfaringer fra Kick-off mødet i Sevilla (WGC) - måledata

➢ Især  virksomheder i Tyskland og Frankrig synes at være omfattet af langt flere 
målekrav end DK . Dermed  er tyske virksomheder og myndigheder  også ”tynget” af 
store arbejdsressourcer ved dataindsamling.

➢ Krav om omfattende målinger af diffuse emissioner på franske virksomheder.

➢ Risiko for, at det primært vil være lande som Tyskland og Frankrig ,der leverer data og 
dermed indflydelse.  
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Erfaringer fra Kick-off mødet i Sevilla (WGC)

➢ KEI  (Kei Environmental Issues) – hvad er vigtigt og hvad er stort og småt?

➢ EIPPCB og industrien anvendte registrerede E-PRTR mængder som et af argumenterne 
for vigtigheden af et stof - men dette blev kritiseret af DK og flere andre lande på grund 
af de høje tærskelværdier i E-PRTR.

➢ Der kan ”gemme sig” betydelige mængder data, hvis vi afskærer/sætter tærskler inden, 
at vi indsamler data!
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Dataindsamling, bl.a.:

➢ Støvemissioner skal suppleres med 
oplysning om fx medicinsk aktive stoffer; 
metaller; m.m.

➢ Oplysning om kontinuert eller batch 
produktion m.m. ved dataindsamling.

➢ Diffuse emissioner medtages
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Kick-off mødet i Sevilla (WGC) - Hvad fik DK så igennem?



Hvad sker efter Kick-off mødet i Sevilla (WGC) 

➢ EIPPCB udarbejder forslag til spørgeskema til dataindsamling
➢ Test af spørgeskema af en lille skare virksomheder

➢ Medlemslande  sender spørgeskemaer til virksomhederne
➢ Medlemslande fremsender kvalitetssikrede skemaer EIPPCB

➢ Frist for indsamling af data bliver rykket til 2018 (forsommeren?)
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