
 

 

Miljøstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø  
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk  
 

Virksomheder 

Ref. TASME/CLLCH 

Den 18. december 2018 

 

   

  

 

Invitation til 1. partnerskabsmøde i partnerskabet for revision af BAT 

referencedokumentet for slagterier og animalske biprodukter 

 

Du/I inviteres hermed til at deltage i det nystartede partnerskab i forbindelse med EU 

Komissionens revision af BAT referencedokumentet for slagterier og animalske biprodukter.  

 

Samtidig inviteres du/I til at deltage i det første møde i partnerskabet, hvor Miljøstyrelsen vil 

informere om revisionsprocessen, hvorfor det er vigtigt at deltage, og hvad du/I kan gøre for at 

få mest muligt indflydelse.  

 

Partnerskabsmødet finder sted 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommissionens Sevilla-kontor, som sidder for bordenden i BREF-revisionen, har udsendt den 

første anmodning om informationer, det såkaldte Call for Initial Positions (vedlagt). 

Miljøstyrelsen skal svare på materialet for så vidt angår danske virksomheder omfattet af 

BREF’en. Det drejer sig om slagterier, fiskemelsfabrikker og virksomheder, der forarbejder 

animalske biprodukter (kødfoder, blodmel mv.).  

 

På mødet vil vi gennemgå materialet, tidsplanen og hvorledes partnerskabet kan bidrage bedst 

muligt, herunder 

- Hvilke perspektiver er der for danske virksomheder i bindende krav til anvendelse af 

BAT (bedst tilgængelig teknik)? Hvorfor er det vigtigt? 

- Hvilke perspektiver er der for brancher og virksomheder i et partnerskab? 

- Hvilke udfordringer ser virksomheder og myndigheder ved anvendelse af det 

nuværende BREF dokument? 

- Hvilke ønsker har virksomheder og myndigheder til den kommende BREF? 

- Hvilke oplysninger skal vi konkret bidrage med til Sevilla-kontoret som svar på Call for 

Initial Positions? 

 

 

  

Fredag den 18. januar 2019 fra kl. 11.00 til kl. 14.00  
 
hos Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg. Mødet finder sted i lokale C2-17.  

 

Tilmelding skal ske senest 11. januar 2019 til Tanja Smetana, e-mail: tasme@mst.dk 
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Baggrund for partnerskabet 

Direktivet for industrielle emissioner (IED) betyder, at den begrænsning af forureningen, man 

kan opnå med den bedste tilgængelige teknik, fremover bliver retligt bindende for 

virksomhederne.  Det har ikke været tilfældet tidligere. Det får derfor stor betydning, hvilke 

teknikker der betragtes som bedste tilgængelige teknik (Best Available Techniques, BAT). 

Det betyder, at flere af miljøkravene til industrien fremover vil blive stillet på europæisk 

niveau, og dermed er de med til at sikre, at alle virksomheder i Europa mødes med ens krav.  

 

Miljø- og Fødevareministeriet ønsker aktivt at påvirke den EU indsats, der forpligter 

virksomheder til at anvende BAT. Processen med udvikling af BAT-Referencedokumenterne 

(BREF dokumenterne) er ikke blot en mulighed for at styrke miljøbeskyttelsen i Danmark og 

Europa, men også en mulighed for at fremme danske virksomheders løsninger på 

miljøproblemer. 

 

Samarbejdet om opgaven mellem myndigheder, virksomheder og institutioner kan på længere 

sigt fremme dansk konkurrenceevne og eksport inden for de områder, hvor Danmark er på 

forkant eller har et udviklingspotentiale (f.eks. udnyttelse af vand, energi og råvarer/affald, 

begrænsning af spildevandsudledning m.m.).  

 

Revisionen af BREF for Slaughterhouses and Animal By-products er formelt startet op i juli 

2018.  

Få yderligere information BAT og BREF på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet inviterer til et partnerskab for BREF SA, fordi: 

 der er mange væsentlige danske virksomheder, der bliver omfattet af BREF 

dokumentet, 

 de omhandlede danske virksomheder har forudsætninger for at levere ”BREF-

teknikker”, der afspejler og dermed fremmer de danske virksomheders 

produktionsprocesser og styrker, 

 implementeringen af BREF dokumentet vurderes at yde et væsentligt bidrag til en 

forbedring af miljøtilstanden i hele EU. 

 

Processen 

Partnerskabet for BREF SA vil følge BREF revisionens faser: 

1. Frontloading: I den første fase fastlægges rammerne for revisionen af BREF 

dokumentet, herunder præcis hvilke processer, der er omfattet af BREF'en, 

hvilke miljøparametre der er de væsentlige, hvilke data der er behov for at 

indsamle, og evt. behov for at justere indhold og opbygning. Parterne vil her 

bidrage med information om erfaringer og udfordringer ved anvendelse af det 

nuværende BREF dokument samt ønsker til udformningen af det nye 

dokument.  

2. Dataindsamling: I den anden fase indsamles data og informationer om 

eksisterende anlæg og miljøteknikker. Parterne vil her bidrage med 

information om de bedste miljøtekniske løsninger på området. Her er der 

mulighed for at levere data og dermed bidrage til fastlæggelsen af fremtidige 

emissionsniveauer og teknologier.  

3. Udkast til BREF-dokument: I tredje fase vil parterne bidrage i forbindelse 

med høringen af udkast til BREF SA med fokus på formuleringen af skarpe og 

præcise BAT konklusioner, som er en forudsætning for en ensartet BAT 

implementering i EU.  

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/
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Partnerskabet kan herudover identificere, hvor der er behov for forskning, teknologiudvikling, 

demonstrationsanlæg, videnopbygning mv.  

 

Første fase forventes at forløbe i 1. og 2. kvartal 2019.  

 

Deltagere i partnerskabet 

Partnerskabet er åbent, og deltagere vil typisk være de berørte virksomheder og deres 

organisationer, teknologi-leverandører, andre interesseorganisationer og repræsentanter fra 

myndighederne. 

 

Organisatoriske rammer for Partnerskabet 

Miljøstyrelsen er formand for partnerskabet og koordinerer indsamling og videreformidling af 

data, notater og kommenteringer.  

 

Hvis du/I har spørgsmål til ovenstående, er du/I er velkomne til at kontakte Tanja Smetana, 

tlf. 7254 44442, tasme@mst.dk,  Claus Lübeck Christensen, tlf. 7254 4399, cllch@mst.dk eller 

Ulla Ringbæk, tlf. 72 54 4429, ur@mst.dk for yderligere oplysninger. 

 

Tilmelding inden d. 11. januar 2019 til tasme@mst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jan Reisz 

Kontorchef 
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