




EU’s miljøkrav til industrien
Prolog til BREF-dagen

Miljø- og Fødevareministeriet

Miljøstyrelsen



IED: Industrial Emissions Directive

BAT: Best Available Techniques (bedste tilgængelige teknikker)

BREF: BAT-Reference document

BAT-AEL: BAT Associated Emission Level (emissions-nivauer
forbundet med BAT)

TWG: Technical working group (Teknisk arbejdsgruppe)

Draft: Udkast

Forkortelser og begreber
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Med IED fik BAT større betydning

• Forureningen skal begrænses, så det 
svarer til hvad man kan opnå med BAT. 

• Tidligere vejledende, nu bindende – men 
gradueringer

• BAT defineres i EU

• - og skal være indført på virksomhederne 
senest 4 år efter BAT-konklusioner for 
branchen er offentliggjort
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Hvordan kan BREF bidrage til grøn omstilling ?

Væsentlig forurening fra industri begrænses

Tilgængelig teknik (økonomisk, driftsmæssigt)

Ens miljøvilkår i Europa – bedre 
konkurrenceevne – arbejdspladser og vækst
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BREF revisionproces (”Sevilla-processen”) 

TWG
kick-off meeting

Draft 1 (D1)

Final TWG meeting

Final draft

BREF

BAT

conclu-

sions

• Art 13 Forum opinion on BREF

BAT

conclu-

sions

TWG (re)activation

• Adopt. of ‘BAT conclusions’ 

through Article 75 committee
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Sevilla processen fortsætter 
– med nye udfordringer

• Informationsudveksling: Medlemsstaterne, Industriens organisationer, De 
grønne organisationer m.fl., Det europæiske IPPC kontor i Sevilla

• Ca. 30 industrisektorer med hver sit BREF-dokument. 

• 2½ til 3 år er målet for en BREF-proces

• Mål: Revideres hvert 8. år

• Løbende 10 revisioner i gang. Tidspres
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Mulighed for at involvere sig

MST vil gerne have jer fra virksomheder, 
myndigheder og organisationerne med

• I kender ”virkeligheden”

• Vi kan undgå uklare og tvetydige 
formuleringer, som er svære at 
administrere efter 

Fordel for jer: 

• I er bedre forberedt på det, der kommer

• I forstår baggrund og intentioner bag 
krav bedre
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BREF revisionsproces – Hvornår involvere sig
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TWG
kick-off meeting

Draft 1 (D1)

Final TWG meeting

Final draft

TWG (re)activation
Vigtigste miljøforhold

Afgrænse målgruppe

Planlægge dataindsamling - dataformat

Gennemføre dataindsamling – send skemaer videre – vurdere pålidelighed

Vurdere forslag til BAT-konklusioner – nødvendigt input til Final meeting



Hvordan involvere sig

- Levere data

- Læse udkast og kommentere forslag til 
afgrænsning, miljøparametre og krav

- Deltage i et eller flere partnerskabsmøder for 
de brancher, hvor der er mange virksomheder

- Deltage i direkte dialog med MST hvis der kun 
er få virksomheder i branchen

- Deltage i den Nationale Følgegruppe for BREF 
(mere overordnede spørgsmål)
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Igangværende partnerskaber for brancher med mange virksomheder

•
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BREF-partnerskaber (fortsat)

Partnerskab for 

Overfladebehandling med 

organiske opløsningsmidler 

samt træbeskyttelse med 

kemikalier

Partnerskab for 

Jernmetal 

forarbejdning

Partnerskab for 

Luftemissioner i 

kemisk industri
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EU-kommissionens 
arbejdsprogram for BREF 
(justeres løbende)
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Er der spørgsmål til det 
foreløbigt gennemgåede?
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IED – hvem er omfattet?

Godkendelsesbekendtgørelsen: Bilag 1 = Bilag 1 i IED
OBS: Grænser for kapacitet (det, virksomheden max. kan producere) - Eksempel på 
kapacitetsgrænse:
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BAT konklusioner – hvad består de af? 

En BAT-konklusion er et dokument med de dele af en BREF, der fastsætter 

• BAT for forskellige miljøforhold

• Beskrivelse af teknikker

• Informationer til vurdering af dens anvendelighed

• Miljøvilkår såsom emissionsniveauer, forbundet med denne BAT mm

Vedtages formelt af Kommissionen
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BAT-Konklusioner – hvor? På www.mst.dk
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BAT-konklusioner 

Overordnet princip:

BAT-konklusioner skal lægges til grund ved 
udarbejdelsen af vilkår i miljøgodkendelser og 

revurderinger 

- Nogle er mere bindende end andre
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BAT-konklusioner

BAT-konklusioner om hvilke teknikker, der er BAT: Skal som regel opfattes som en liste, 
der ikke er udtømmende. 

• Dvs. andre teknikker, som kan give samme niveau af miljøbeskyttelse, kan også 
accepteres. 

• Det skal dokumenteres, at samme niveau kan opnås.
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BAT-konklusion, eksempel for teknik
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BAT-AEL’er

Emissions-intervallerne, der kan opnås med BAT (BAT-
AEL): Disse er bindende og skal indarbejdes direkte. 

• Dvs. emissionsvilkår fastsættes i miljøgodkendelsen, og de skal have en værdi, der 
ligger inden for BAT-intervallet for den pågældende emission. 

• Nogle gange er der fodnoter eller anden hjælpetekst, der forklarer, hvornår den høje 
eller lave ende af intervallet er anvendelig.
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BAT-konklusion, eksempel
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Mulighed for fravigelser

BAT-AEL’s: Fravigelser skal begrundes i afgørelsen, indberettes til 
Miljøstyrelsen, som videregiver til Kommissionen

BAT-AEPL’s: Kan fraviges, så længe intentionerne bibeholdes

Andre BAT-konklusioner: Intentionerne skal bibeholdes
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BAT-Tjeklister
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Opsummering

IED giver bindende intervaller for industriens emissioner

Mere ens miljøvilkår i Europa –> mere lige konkurrence –> 
arbejdspladser og vækst

Man kan involvere sig

Størst indflydelse i starten, vær klar når der kaldes

Data, data, data
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Tak for opmærksomheden

Spørgsmål nu eller senere?

Ulla Ringbæk, ur@mst.dk
Birgitte Holm Christensen, bihol@mst.dk
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Sevilla-processen

TWG
kick-off meeting

Draft 1 (D1)

Final TWG meeting

Final draft

BREF

BAT

conclu-

sions

• Art 13 Forum opinion on BREF

BAT

conclu-

sions

TWG (re)activation

• Adopt. of ‘BAT conclusions’ 

through Article 75 committee
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TWG 
reaktiveres

Medlemmer
nomineres

Beslutning
om dansk
involvering
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Europæiske industri-

og miljøorganisationer

EU medlemsstater

EIPPCB

Kommissionen

Hvilke

danske

interesser

er berørt?

Partnerskab?

Anden dialog?

Nominering af

TWG medlemmer



Erfaringer
med den 
hidtidige
BREF?

Hvilke
miljøproblem
er kan løses
med denne?

Hvilke data 
har vi?

Mulig
miljøteknologi

eksport?
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Dansk udspil i 

frontloading 

processen
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BREF-dagen, 7/11 2017

Rejsestart 

v. Direktør Anne Mette Bæk
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Struktur for oplægget

• Hvem er Marine Ingredients Denmark og EUfishmeal

• ”Vores” BREF

• Vores målsætninger 

• Hvad har vi gjort indtil nu?

• Hvordan engagerer vi vores medlemmer?

• Hvordan sikrer vi, at beslutningstagerne er oplyste?

• De største udfordringer



Marine Ingredients Denmark

• Brancheforening for de danske producenter 
af fiskemel og fiskeolie

• Sekretariat i København

• Medlemmer:
• TripleNine Fish Protein 

• FF Skagen og FF Hanstholm

• P/F Havsbrun (associeret medlem)

• Bioceval Denmark (associeret medlem)
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EUfishmeal
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• Brancheforening for de europæiske
producenter af fiskemel og fiskeolie

• Medlemmer fra Danmark, Færøerne, 
Tyskland, Irland, Island, Norge og
Storbritannien

• 7 associerede medlemmer

• Sekretariat i København
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”Vores” BREF

• BREF Slaughterhouses and animal by-products 
(2005) 

• Planlagt Kick-off oprindeligt i 2015

• Forventet Kick-off primo 2018 

• Branchen er også berørt af bl.a. BREF Store 
Fyringsanlæg

• Har deltaget i BREF Fødevarer, Drikkevarer og Mælk 
partnerskabet
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Vores målsætninger 

Sikre at de fremtidige BAT-konklusioner kan efterleves af de danske 
og europæiske producenter inden for rimelige økonomiske og 
reguleringsmæssige grænser og uden forringelse af internationale 
konkurrencevilkår

• EUfishmeal optagelse i Article 13 forum (2015) 

• Aktiv deltagelse i revisionsprocessen – via TWG Sevilla og artikel 13 
forum

• Konstruktivt samarbejde med Miljøstyrelsen og aktiv deltagelse i 
Partnerskabet med Miljøstyrelsen

• Vores medlemmer skal være aktivt engagerede

• Branchen skal være forberedt på, hvad der kan opnås med 
eksisterende teknologi
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Hvad har vi gjort?

• Ekstern benchmark af de danske fabrikker 2015-2016

• Ekstern benchmark af de europæiske fabrikker 2017 

• Udarbejdet egen rapport med konkret input til EIPPCB, som skal
indleveres ved Kick-off

➢ En sammenligning af alle fabrikker med beskrivelse af 
størrelse, teknologi, eksisterende miljøkrav og faktuel 
udledning, samt status på implementering af eksisterende BAT 
konklusioner. 

➢ Udpegning af relevante og ikke relevante BAT konklusioner

➢ Forslag til revision af de relevante BAT-konklusioner

➢ ”step by step” beskrivelse af produktionsprocesserne 
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Hvordan engagerer vi vores medlemmer?

• Nedsat teknisk arbejdsgruppe i EUfishmeal – en 
teknisk medarbejder fra hvert land

• Møder med deltagelse af Miljøstyrelsen og L&F

• Præsentation af foreløbig benchmark-rapport på 
EUfishmeal Generalforsamling august 2016

• Præsentation af endelig benchmark-rapport 
marts 2017 for den tekniske arbejdsgruppe

• Benchmark-rapporten konkluderede: 
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Hvordan oplyser vi beslutningstagerne bedst muligt?

• Benchmark-rapporten og dens konklusioner ikke fyldestgørende
Formulere nyt input til EIPPCB, som skal indleveres ved Kick-off

• Sekretariatet har med hjælp fra nationale subgrupper i EUfishmeal 
formuleret en rapport (ca. 20 sider):

• “step by step”-beskrivelse af produktionsprocesser,
• Teknikker og teknologier
• Miljø-performance
• Nuværende efterlevelse
• Generelle kommentarer til nuværende BREF (scope, overlapninger, 

irrelevante BAT-konklusioner, anbefalinger, specielle geografisk forhold 
osv.) 

• Invitation af EIPPCB til deltagelse i EUfishmeal-conference I Irland, 
september 2017

• Oplæg fra egen side om input-rapport og arbejde med BREF
• Oplæg ved Dr. German Giner Santonja, EIPPCB
• Fabriksbesøg med deltagelse af Hr. Santonja
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Største udfordringer

• Lille del af en større BREF 

• Specialiseret og komplekst teknisk fagområde

• Indsamling af data fra egne medlemmer 

• Stor forskel i fabrikkernes produktions-
metoder og nuværende miljøkrav
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Tak for ordet
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STOP 1:
DE FØRSTE INDSPIL TIL EU-KOMMISSIONEN

MST Virksomheder og Erhverv

Ruth Krogsgaard Sørensen
Hans Erling Jensen



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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BREF-REJSEN - DE FØRSTE INDSPIL

Tine Karup, Novo Nordisk A/S

7. November 2017



Novo nordisk 
kort fortalt

Novo Nordisk er en global 
lægemiddelvirksomhed, som 
igennem mere end 90 år har 
stået for innovation og 
lederskab indenfor 
diabetesbehandling.

Produktionsanlæg i Danmark:

• Bagsværd

• Gentofte

• Hillerød

• Kalundborg
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Novo Nordisk -
Corporate 
Presentation

VORES PRODUKTER 
MARKEDSFØRES I

165 LANDE

STRATEGISKE
PRODUKTIONSANLÆG

I BRASILIEN, KINA, DANMARK, 
FRANKRIG OG USA

VI LEVERER MERE END

HALVDELEN AF
VERDENS INSULIN

28.000.000
MENNESKER BRUGER VORES 

PRODUKTER

DATTER-
SELSKABER I 

LANDE

R&D-CENTRE
I KINA, DANMARK,  
STORBRITANNIEN 

OG USA

111,8 
MIA. KR.

I SAMLET OMSÆTNING

OMKRING

210.000
AKTIONÆRER
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CA. 42.000
MEDARBEJDEREDIABETES

FEDME

HÆMOFILI

VÆKST-

FORSTYRRELSER



Hvorfor deltage i bref-arbejdet?

• MST Partnerskaber for vand – for revision af OFC BREF

• Indflydelse på udformning af BREF og BAT

• Forsøge at forenkle miljøkrav fra national og EU side

• Sikre at Novo Nordisk og andre pharmaceutiske virksomheders miljøforhold bringes
frem

• Styrke dialogen med Miljøstyrelsen

• Være på forkant med miljøreguleringen

BREF-dag 2017 7. november 2017



Hvordan var processen for Novo Nordisk ?

BREF-dag 2017
7. 

novemb
er 2017

December 2016 Jan 2017 Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt

Møde hos MST forud for Kick off mødet –
input til Backgroundpaper

Efterlysning af input til initial positions

Opstartsmøde hos MST Endelige initial positions fra DK



Novo Nordisk første indspil

Scope

• Sikre sammenhæng med andre BREFs

• BAT-AELs kun hvis “massestrøm” 
overskrides

• Ikke omfatte emissioner fra oplag

• Ikke omfatte diffuse emissioner

• Ikke omfatte emissioner fra kølesystemer

KEI (Key environmental Issues)

• Påpege stoffer/stofgrupper, hvor
eksisterende regulering er dækkende
f.eks. VOC-direktivet (VOC og CRM), BREF 
for LCP og MCP-direktiv

BREF-dag 2017 7. november 2017



Erfaringer med BREF-arbejdet

• Korte deadlines – men åbenhed

• Ikke nødvendigvis samme holding som MST til initial positions

• “Deltagelse ikke nødvendigvis det samme som indflydelse” og dog…

• WGC skal dække forskellige produktionsprocesser med forskellige
forureningspotentiale

• Styrket dialog – BAT, hvor danske miljøforhold og interesser varetages

BREF-dag 2017 7. november 2017
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Erfaringer 
dataindsamling  

affaldsforbrændingsanlæg

BREF-dagen 2017

Annemarie Brix Miljøstyrelsen-
Virksomheder



Proces

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation83

Afprøvning af spørgeskema

1 referenceanlæg Miljøstyrelsen

Udpegning af referenceanlæg

Partnerskabet Miljøstyrelsen

Spørgeskema til dataindsamling

Partnerskabet Underarbejdsgruppe TWG

Supplerende spørgsmål fra EIPPCB

6 referenceanlæg
Miljøstyrelsen og 

konsulent

Kvalitetssikring af  Besvarelser

6 referenceanlæg
Miljøstyrelsen og 

konsulent

Svar på spørgeskema

6 Referenceanlæg
Miljøstyrelsen og 

konsulent

DRAFT 1 forslag til BAT-konklusioner

EIPPCB

Fremstilling af Data

TWG EIPPCB

Bearbejdning af data fra ca 360 anlæg i EU

EIPPCB

Næste trin

(Alligevel) Diskussion af datagrundlaget for BAT-AELs

TWG EIPPCB

Kommentering af DRAFT 1

Partnerskabet Miljøstyrelsen

1 år

½ år

¾ år

juni 

2017 

–

dec. 

2017

½ år



BUDSKAB 

Brug tid på spørgeskemaet til virksomhederne

Hellere få gode data end mange upræcise data
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Udpluk af de gode råd til indhold i spørgeskema:

- Prøvetagningssteder - skal beskrives

- Prøvehyppighed – skal oplyses

- Prøvetagnings- og analysemetoder – skal være standardiserede.

- Anlægsbeskrivelser -skal være grundige

- Driftssituationer – definitioner skal være præcise

- Kvalitetssikring af Automatisk Målende Systemer - skal være gennemført

- Midlingstider - skal være ens

- Indhent data fra det nødvendige antal virksomheder

Inddrag driftspersonale fra virksomhederne



Eksempel på definitioner på unormale driftssituationer som anvendes i 
spørgeskemaet (udpluk og forenklet)

• Breakdown /Havari

• Røggasser er bypasset renseudstyret 

(men ikke måleinstrumenter)

• Nedbrud, fejl og nedsat effekt og mindre 

brud på renseforanstaltninger.

• Nedbrud, fejl og nedsat effekt eller 

mindre nedbrud på procesudstyr

• Fejl eller mindre nedbrud på måleudstyr

• Anlæggene er under opstart

• Anlæg er under nedlukning.

• Andre specielle driftsforhold.

Øvrige grundforudsætninger

• Røggasmængden viser normal drift

• Forbrændingstemperatueren er høj
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Eksempel på data
på luftemissioner 
målt med AMS 

Leveret fra 
anlæg til EIPPCP
(lettere redigeret til denne dag)
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Flow rate Operating Dust TOC HCl SO2 NOx CO Temperature

Day Hour Nm3/h Condition mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 deg C

02-apr-14 13:30 178940 0,3 0 0 8 80 0 1016 31 Drift

02-apr-14 14:00 182753 0,3 0 0 11 106 0 1029 31 Drift

02-apr-14 14:30 182753 0,3 0 0 11 106 0 1029 31 Drift

02-apr-14 15:00 183168 0,3 0 0 10 102 0 1031 29 Drift

02-apr-14 15:30 183168 0,3 0 0 10 102 0 1031 29 Drift

02-apr-14 16:00 55204 OTH 0,0 5 13 159 58 169

LIGHTNING STRIK IN 

TRANSFORMER 

STATION 637 19 Drift

02-apr-14 16:30 55204 OTH 0,0 5 13 159 58 169

LIGHTNING STRIK IN 

TRANSFORMER 

STATION 637 19 Drift

02-apr-14 17:00 30789 OTH 0 0 130 318 131 343

LIGHTNING STRIK IN 

TRANSFORMER 

STATION 622 0 Drift

02-apr-14 17:30 30789 OTH 0 0 130 318 131 343

LIGHTNING STRIK IN 

TRANSFORMER 

STATION 622 0 Drift

02-apr-14 18:00 34720 OTH 0 0 19 1 79 295

LIGHTNING STRIK IN 

TRANSFORMER 

STATION 637 15 Drift

02-apr-14 18:30 34720 OTH 0 0 19 1 79 295

LIGHTNING STRIK IN 

TRANSFORMER 

STATION 637 15 Drift

02-apr-14 19:00 51026 OTH 0 0 8 7 86 259

LIGHTNING STRIK IN 

TRANSFORMER 

STATION 763 6 Drift

02-apr-14 19:30 51026 OTH 0 0 8 7 86 259

LIGHTNING STRIK IN 

TRANSFORMER 

STATION 763 6 Drift

02-apr-14 20:00 112417 OTH 0 0 6 18 91 1

LIGHTNING STRIK IN 

TRANSFORMER 

STATION 988 21 Drift

02-apr-14 20:30 112417 OTH 0 0 6 18 91 1

LIGHTNING STRIK IN 

TRANSFORMER 

STATION 988 21 Drift

02-apr-14 21:00 128370 0 0 4 15 93 0 1017 28 Drift

02-apr-14 21:30 128370 0 0 4 15 93 0 1017 28 Drift

02-apr-14 22:00 133669 0 0 3 15 98 0 1023 27 Drift

02-apr-14 22:30 133669 0 0 3 15 98 0 1023 27 Drift

02-apr-14 23:00 133703 0 0 3 14 102 0 1027 25 Drift

02-apr-14 23:30 133703 0 0 3 14 102 0 1027 25 Drift

03-apr-14 00:00 140468 0 0 2 19 119 0 1030 30 Drift

03-apr-14 00:30 140468 0 0 2 19 119 0 1030 30 Drift

03-apr-14 01:00 147956 0 0 2 27 106 0 1033 31 Drift

Additional 

information

Affald 

ind ton

Afvigelse fra grænseværdier og vilkår

OHT = Other exceptional conditions
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Eksempel på en vigtig 
diskussion om 
definition på slagge i
forbindelse med 
udarbejdelse af spørgeskema
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Eksempel på en vigtig 
diskussion om præcisering af
prøvetagningssted og 
prøvetagningstidspunkt 
på slagge i
forbindelse med 
udarbejdelse af spørgeskema
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Tag det ikke som givet at:

-Vi internt i Danmark har den samme 
forståelse, selvom virksomhederne har 
samme regulering.

-At der er den samme forståelse på 
detaljeniveauet,  selvom virksomhederne er 
IED virksomheder 

og

For hver oplysning om fx et 
emissionsniveau, skal der være måske 20 
oplysninger om, under hvilke betingelser 
dette niveau er målt.
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Afslutning





Et BREF forløb for Danapak Flexibles A/S.
v/Freddie Kupper



Fordi vi er en del af miljøet…, 
sammen med vores kunder.

07.11.2017



07.11.2017

• Forbrug pr. år.
• > 600 ton farve, lak og klæber.
• > 500 ton fortynder. 
• For at kunne nå dette, skal vi bruge 
190 medarbejdere.



Lokation af Danapak Flexibles A/S

07.11.2017



07.11.2017



07.11.2017

• Investering 
> 25 mio. kr.

• D&V ca. 100 
tkr./uge.



07.11.2017



07.11.2017

• Hvordan kunne vi få 
indflydelse?

• Er der ”nye” løsninger?



07.11.2017

• Kontaktet af Cowi i oktober 2014
• BREF møde i januar 2016
• Spørgeskema modtaget juli 2016
• Svar afsendt september 2016



07.11.2017

Udfordringer:

• Data snitflade
• Ukendt data skulle fremskaffes
• Stor kompleksitet
• Tidspres



07.11.2017



07.11.2017



07.11.2017



Tak for hjælpen til Miljøstyrelsen 
og Flemming Dahl fra COWI

07.11.2017



Tak for opmærksomheden
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www.bryggeriforeningen.dk

BREF-dagen
7. november 2017

Når 1. udkast foreligger



www.bryggeriforeningen.dk

FDM BREF

• FDM BREF fra 2006

• Revision påbegyndt i 2013

• ”Review document” 2014

• Spørgeskema 2015

• Datarapportering 2016

• 1. udkast januar 2017



www.bryggeriforeningen.dk

Anbefaling: 

1. Datagennemgang

2. Konkrete bemærkninger

➢ Sammenhæng mellem beskrivelse og foreslået BAT?

➢ Sammenhæng mellem data og foreslået grænseværdi?

NÅR 1. UDKAST FORELIGGER



www.bryggeriforeningen.dk

EKSEMPEL
BESKRIVELSER TIL GRUND FOR BAT

En anden branche (!)

Krav om indmæskning ved 60oC vil 
udelukke visse øltyper. 
Indmæsknings-temperatur er 
afhængig af maltkvalitet, pH og 
øltype

Fordampning er nødvendig for at komme af med uønskede smagskomponenter. 
I stedet kan dampen opsamles og 75% af energien genbruges. Nye malttyper 
reducerer urtkogning til 15 – 30 minutter



www.bryggeriforeningen.dk

EKSEMPEL
SAMMENHÆNG MELLEM DATA OG GRÆNSEVÆRDIER 

“Cider”

“Other”

AEPL       0,06 MWh/hl



www.bryggeriforeningen.dk

EKSEMPEL 
ANVENDTE FORMLER Krav til energieffektivitet 

omfatter ikke 
egenproduceret energi



www.bryggeriforeningen.dk

✓Partnerskabsmodel

✓Miljøstyrelsen / virksomheder

✓Ressourceperson

✓De væsentlige miljøparametre

✓Ingen data = ingen vilkår (?!)

✓Kvalitetssikre spørgeskema og data 

FØR 1. UDKAST



www.bryggeriforeningen.dk

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN!





Når 1. udkast foreligger

BREF dagen 7. november 2017

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation11
9

BREF dagen 7. november 2017

Mette Thorsen



BREF for food, drink and milk (FDM)

Brancher Antal i Danmark

Mejerier (mælk, ost, pulver) 20

Stivelse 4

Sukker 2

Vegetabilsk olie 3

Korn- og foderstof 18

Anden foder 6

Kødforarbejdning 9

Fisk (konsum) 6

Bryggerier 4

Kornmøller 2

Soft-drinks og juice 1

Brød 1

Malt 1

I alt: 77
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23 Kommuner

Miljøstyrelsen

Miljømyndighed:



Udkast  31. januar 2017 

• BREF dokument: 982 sider

• BAT konklusioner: 36 sider

• Frist for kommentering: 21. april (ca. 10 uger)

• Hvordan får vi involveret de rette?
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Hvad gør Miljøstyrelsen?

Partnerskabsmøde

•Fælles forståelseaf BAT konklusioner

•Proces for indsamling af kommentarer

Kontakt til konkrete virksomheder

•Grænseværdier (AEL og AEPL)

•BAT teknikker

Kontakt til konkrete kommuner

•Grænseværdier (AEL og AEPL) 

•Moniteringspraksis

•Implementering 
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Hvad kan virksomhederne gøre?             

•Sammenhæng mellem

•BAT-teknikker og AEL/AEPL

•Datagrundlag og AEL/AEPL

•Sammenhold med egne data

•Vurder betydningen
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Hvad kan kommunerne gøre?             

•Giver BAT konklusionerne mening i 

forhold til kommunens godkendelser?

•Er BAT konklusionerne præcise nok?

•Kan de oversættes til vilkår?
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We need you !!!
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Hvad sker efter tekniske del? Hvilke sidste ændringer kan komme?

Teknisk 
proces 
(Sevilla 

processen)

Høring i Art 
13 Forum

Afstemning i 
Art 75 Komite

/ Environmental Protection Agency / Titel på præsentation129

EU Kommissionen

EU Kommissionen

Bredere EU industri-

og miljøorganisationer

EU medlemsstater

EU Kommissionen

EU industri- og 

miljøorganisationer

EU medlemsstater

EU Kommissionen

EU medlemsstater

Publicerede BAT-

konklusioner og 

BREF dokument



Høring i Art 13 Forum om en sektors BAT og BREF

En halv til en hel dag på dagsorden

- Bemærkninger til den tekniske proces: samarbejde, datakvalitet, transparens, …

- Kvalitetssikring

- Redaktionelle ændringer

- Tekniske ændringer - sjældent - kræver konsensus
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Mandat i Danmark

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation131

Samfunds-
økonomiske

forhold belyses

Udvalg 
høres

Mandat til 
MST



Afstemning i Art 75 Komite

For at vedtage: Mindst 55% af 28 

medlemsstaterne skal stemme for = 

15,4 medlemsstater, rundes op til 16.

Stater, der stemmer for, skal 

repræsentere mindst 65% af EUs

befolkning.
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Ex på særligt hensyn ind før afstemning 
(Store fyringsanlæg):

… reduktionsteknikker til .. NOX, SO2 

og støv ..muligvis ikke anvendes for 

motorer på øer, der indgår i et lille 

..eller et mikro-isoleret system, som 

følge af tekniske, økonomiske og 

logistiske/infrastruktur-betingede  

begrænsninger, indtil de tilsluttes 

hovedlandets elnet eller gives 

adgang til naturgasforsyning… 

…først anvendes fra ..2025 for nye 

motorer og fra .. 2030 for 

eksisterende motorer. 
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De sidste trin

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation134

Oversættelse 
til EU 

sprogene

http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/

http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/




STENA METALL-KONCERNEN
Stena Recycling A/S
Steen  Hansen



DETTE ER 
STENA 
SFÆREN



GENVINDING
• Genvinder affald på en rentabel måde i 

samarbejde med omkring 100.000 kunder i 

alle dele af samfundet.

• Jernholdige og ikke-jernholdige metaller, 

papir, træ, plast og olie omdannes til nye 

råvarer.

• De sælges til stål- og metalværker, 

støberier og papirfabrikker i hele verden.

2.800
MEDARBEJDERE

9.285
NETTOOMSÆTNING 

I MIO. SEK

150 AFDELINGER 

I FEM LANDE



Stena Metalls shreddere



VORES KUNDER HAR 
HVER DERES SKIFTENDE BEHOV

STENA NORDIC RECYCLING CENTER

MERE GENVINDING TAKKET VÆRE VORES 
NYE PROCESSER

95 % 30 %
AF HVER ENESTE BIL BLIVER GENVUNDET





• Heterogene råvarer

Biler

Genbrugspladser

Virksomheder

• Simpel proces - sådan da

• Forskellige typer af shreddere

• Risiko for eksplosioner vanskeliggør effektiv støvrensning

• Diffuse emissioner fra håndtering



BREF-PROCESSEN

• Meget tung proces 

• Store og til tider svært gennemskuelige regneark

• Hovedfokus på det målbare 

• Svært at trænge igennem med synspunkter som vanskeliggør 

standardisering – fx variationer i klima – tørke, frost, sne

• Nogle krav kan udløse rensning som samlet set ikke gavner 

miljømæssigt – fx zink



BREF-PROCESSEN

• Fremdriften i processen svær at gennemskue – lange pauser og så 

krav om hurtig reaktion

• Stiller krav til virksomhedens organisation – nødvendigt med en 

tovholder når flere lande er involveret.

• Brancheorganisationer har stor indflydelse 

• Ros til Miljøstyrelsen for at vejlede og guide – og det skal man huske 

at ”udnytte” 



OPFØLGNING

• Miljøgodkendelser er nyligt revurderet

• BAT-konklusioner indarbejdes (formentlig) ved næste 

revurdering

• BAT-konklusioner bliver løbende drøftet internt, så vi finder ”de 

gode løsninger”.



TAK!
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Fra BAT-konklusion til 
vilkår i din 

miljøgodkendelse

Kristine R. Stubdrup
MST Erhverv

BREF-dagen 2017



Baggrund

Udmøntning baseret på 
individuel revurdering

Udnytte rummeligheden 
bedst muligt

Vejledning skal bidrage til: 

- Fælles udgangspunkt for myndigheder og virksomheder
- Ensartet sagsbehandling

Vejledningsindsats omfatter:

- Vejledning og fortolkning af grundbegreber i IED og dansk
regelgrundlag

- Vejledning og fortolkning af generelle tværgående
konklusioner

- Særskilt bidrag til fortolkning af specifikke konklusioner
- Forbedrede BAT-tjeklister
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Miljogodkendelsesvejledningen.dk



Målrettet din branche

– på mst.dk
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Under store fyringsanlæg finder du mere..
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Spørgsmål-svar – PDF lige til at downloade
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Brug din brancheorganisation – og brug Digital Miljø Administration

DMA giver dig adgang til miljøgodkendelser for alle Bilag 1 virksomheder.

Søg på branche, på din nabo eller hvad der sker i den anden kommune.

www.dma.mst.dk

Hvad med de andre ???
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Vejledning udbygges efter behov

Har du et godt spørgsmål?

Behøver du en forklaring?

Send dit spørgsmål til virksomheder@mst.dk; 

/ Miljøstyrelsen / Fra BAT-konklusion til vilkår157

mailto:virksomheder@mst.dk


Bindende dele af en BAT-konklusion
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Uden BAT-AEPL

Med BAT-AEPL

Miljøledelsessystemer

Støj

Affald m.m.
BAT-AEL

Bindende

BAT-AEPL 

(udover BAT-AEL) 

1

3

2



Opbygning af
BAT konklusion

Formålet

BAT-teknikker

Evt. 
BAT AEL
- bindende
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Henriette Charlotte Nikolajsen

Manager Environment, Energy and QMS

Aalborg Portland 

BAT udmøntet i miljøgodkendelse

BREF-dagen

07-11-2017



162
Rørdalfabrikken 1893



163
Aalborg Portland, 2017

245 medarbejdere 1 grå ovn (semi-tør) 2.000.000 tons cement

1.400 ha ialt 5 hvide ovne (våd) 3.200.000 tons kridt

80 ha fabrik Møller (kul, sand og cement) 200.000 tons sand 

400 ha kridtgrav Slemmeri 300.000 tons flyveaske og kisakse



164Cementproduktion og renseforanstaltninger

Chalk 

Quarry

Sand-pump 

dredger

Drum 

washer

Sand mill

Chalk Slurry

Kiln 

Slurry

Precipitator Precipitator

Grate cooler

Kiln

Cyclon 

tower

Clinker storage
Gypsum

Cement mills

Cement silos



165

Research and Development Centre

165

CaO

C2S

Div.

Emissioner

800 oC

C3S

C2S

C3A

C4AF

1500 oC

Kridt

Sand

Flyve-

aske

Jernoxid



166BAT i forbindelse med fremstilling af cement



167BREF – Opstart

✓ GAB-analyse



168BREF – Væsenligste temaer Aalborg Portland

✓ Miljø- og energiledelse (≈ identifiktation, styring og forbedring)

✓ Overvågning af processer (f.eks. indfyring af brændsler)

• Luftemissioner

• Støj (5 års plan reduktion i udvalgte REF)



169
Grænseværdier luftemissioner

Parameter Ovne BAT-AEL

mg/Nm3

Tidligere

limit

mg/Nm3

Nuværende 

limit

mg/Nm3

Dust Hvide <10-20 25 20

Grå 25-30

NOx Hvide 400-800 500 500

Grå 400

SO2 Hvide <50-400 250- 425 400

Grå 10 50

NH3 Grå <30-50 10 30

CO Hvide no 

BAT-AEL

300-400 800

Grå ovn 350

Konkurrenceforvridende

Eksportmarked 



170
Grænseværdier – Dust fra 25-30 -> 20

Tidligere design:

Lav flowhastighed (4-6 

m/s)

Lang opholdstid (5-6 

s)

Nyt Design:

Høj flowhastighed (10 

m/s)

Kort opholdstid (2-3 s)

Investering 80 mio DKK

Tilsætning af 

petcoke, RDF-affald



171Grænseværdier CO: 300 -> 800 (ingen BAT-level) 

Investeringen i ny kalcinator og ændret CO grænseværdi -> 

Aalborg Portland kan substituere mere fossilt brændsel (petcoke) med 

RDF-affald (43% -> 45% -> 55%).



172BREF – Væsenligste forudsætning

✓ Se det i en større sammenhæng – muligheder og trusler

✓ Dialog med tilsynsmyndighed

✓ Tilsynsmyndighed forståelse for de tekniske forhold og

sammenhæng

✓ Formidling af krav ledelse og produktionen

✓ Planlægning, optimeringmuligheder, investering



173Questions



174






