
Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning af 

hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation 1 
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Samarbejdet i den tekniske 
arbejdsgruppe BREF WI 
(TWG) 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Den tekniske arbejdsgruppe (TWG)  

 
Samlet stor faglig ekspertise indenfor: 
 
 Forbrændingsteknikker. 

 
 Rensningsteknikker. 

 
 Genanvendelse af slagger. 

 
 EU-lovgivning. 

 
 Nationale implementeringsstrategier. 

 
 Antal og arter af affaldsforbrændingsanlæg i Europa. 

 
 Anlæggenes miljøperformance. 
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Flere besøg på anlæg omfattet af BREF WI, 

affaldsforbrændingsanlæg og slaggesorteringsanlæg 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Den tekniske arbejdsgruppe (TWG)  

 
 Høj grad af samarbejde og vilje til at dele viden. 

 
 Accept af medlemmernes særlige kompetenceområder. 

 
 Tillid til, at faglige indlæg og synspunkter er bygget på et solid 

vidensgrundlag. 
 

 Dataindsamling har været på et højt fagligt niveau. 
 
 
 

 Industriens brancheorganisationer er stærkt repræsenteret i TWG-
gruppen og har mange ressourcer. 
 

 EEB har ageret professionelt. 
 

 Stor spredning i medlemsstaterne engagement formentlig afhængig 
af betydning af affaldsforbrænding i landet. 
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Side 5 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Den tekniske arbejdsgruppe (TWG)  
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Side 6 

 
Det generelle indtryk og subjektiv vurdering af samarbejdet i TWG 
gruppen 

 
 De europæiske brancheorganisationer har generelt ikke modsat sig 

flere kontinuerte målere og lavere grænseværdier i forhold til IED, 
men har ønsket flere undtagelser for særlige anlægstyper. 
 

 Flere brancheorganisationer har måske set en fordel i højt 
beskyttelses- og dokumentationsniveau, da deres 
medlemsvirksomheder vil stå stærkt i konkurrencen. 
 

 Flere medlemslande har ønsket flere stramninger, mens hovedparten 
har accepteret de fremlagte forslag. 
 

 Flere medlemslande er gået længere end IED og ønsker, at andre 
landes forbrændingsanlæg skal op på samme niveau. 
 
 

 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Den tekniske arbejdsgruppe (TWG)  
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Hvor har Danmark været særligt på forkant i TWG-arbejdet? 
 
 BAT-teknologier, har indmeldt ca. 15 BAT-teknologier beskrevet af 

danske producenter og leverandører. 
 

 At der kun skulle fastsættes BAT-grænseværdier for 
døgnmiddelværdier for stoffer målt med kontinuerte målere, således 
at der fortsat er plads til kortere bump i driften. 
 

 
Eksempel på hvor har Danmark ikke haft indflydelse på trods af forsøg? 
 
 Ønsket om at IEDs undtagelse for ældre anlæg under 6 tons affald i 

timen for at overholde en lav NOx grænseværdi også galt BAT-
grænseværdien. 

 


