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Prolog til BREF-dagen 6. november 2018 

     
Miljø- og Fødevareministeriet 

Miljøstyrelsen 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

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) 

BAT-AEPL: BAT Associated Environmental Performance Level 

TWG: Technical working group (Teknisk arbejdsgruppe) 

Draft: Udkast 

BREF-dagen 2018 Prolog 

Forkortelser og begreber 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Med IED (direktivet om industrielle 
emissioner) 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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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

IED – hvem er omfattet? 

Godkendelsesbekendtgørelsen: Bilag 1 = Bilag 1 i IED 

OBS: Grænser for kapacitet (det, virksomheden max. 
kan producere) - Eksempel på kapacitetsgrænse: 

 

 

 

Ca. 640 virksomheder er omfattet. 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

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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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Sevilla processen  

• 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: BREF revideres hvert 8. år 

• Løbende 8 - 10 revisioner i gang.  
 

 

 

 

 

 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Sevilla-processen - arbejdstrin  

     

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 
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• Adopt. of ‘BAT 

conclusions’  

  through Article 

75 committee 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

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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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

BREF revisionsproces – Hvornår 
involvere sig 

     

TWG 
kick-off meeting 

Draft 1 (D1) 

Final TWG meeting 

Final draft 

TWG (re)activation 
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Vigtigste miljøforhold 

Afgrænse målgruppe 

Planlægge dataindsamling - dataformat 

Gennemføre dataindsamling – send 
skemaer videre – vurdere pålidelighed 

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



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

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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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Igangværende partnerskaber for brancher 
med mange virksomheder 
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Partnerskab for Luftemissioner  

i kemisk industri 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

BREF-partnerskaber (fortsat) 
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Partnerskab for 

Overfladebehandling med 

organiske opløsningsmidler 

samt træbeskyttelse med 

kemikalier 

Partnerskab for Jernmetal 

forarbejdning 

Nyt partnerskab om 

slagterier og 

animalske biprodukter 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

EU-kommissionens 
arbejdsprogram for 
BREF  
(justeres løbende) 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

BREF-dagen 2018 Prolog 

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 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

BAT-konklusioner  - er de bindende? 

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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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

BAT-konklusioner om teknikker 
 

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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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

BAT-konklusion, eksempel for teknik 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

BAT-konklusion, eksempel 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

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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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Bindende/ikke bindende dele af en BAT-
konklusion 

7. november 2016 / Miljøstyrelsen / Fra BAT-konklusion til vilkår 20 

Miljøledelsessystemer 

Støj 

      Affald m.m. 

BAT-AEL 

Bindende 

BAT-AEPL  

(udover BAT-AEL)  

1 

3 

2 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Mulighed for fravigelser 

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

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

3.  Andre BAT-konklusioner: Intentionerne skal 
bibeholdes 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

BAT-Tjeklister 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

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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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

BAT/BREF på www.mst.dk 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Tak for opmærksomheden 

Spørgsmål nu eller senere? 

 

Ulla Ringbæk, ur@mst.dk  
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mailto:ur@mst.dk

