
 
 

Deltag i Miljøstyrelsens arbejde med den styrkede BREF-indsats 

Januar 2019 

Nyhedsbrevet giver en status for Danmarks styrkede indsats for både at sikre en høj grad af miljøbeskyttelse 

i hele EU og fremme ensartede konkurrencevilkår.  

Dette nyhedsbrev indeholder: 

 En invitation til deltagelse i BREF-partnerskab for slagterier og animalske biprodukter 

 Nyt fra Artikel 13 Forum om BREF for fødevarer, drikkevarer, mælk og foder 

 Nyt fra Technical Working Group (TWG) om BREF for STS og WPC 

 Nyt om færdigt udkast til BREF for affaldsforbrændingsanlæg  

 BREF for affaldsbehandling er vedtaget 

 Afslutning på dataindsamling for BREF for luftrensning i den kemiske industri (WGC) 

 Kort om BREF-dagen 2018. 

 

Miljøstyrelsen inviterer til deltagelse i BREF-partnerskabet for slagterier og 

animalske biprodukter  

I EU starter man nu arbejdet med at revidere 
miljøkravene til slagterier. I den anledning inviterer 
Miljøstyrelsen til det første partnerskabsmøde den 18. 
januar 2019. 

Mødet i partnerskabet for revision af BREF for slagterier 

og animalske biprodukter afholdes den 18. januar 2019 

kl. 11-14 hos Miljøstyrelsen i Aarhus. Partnerskabet er 

åbent for alle interesserede.  

 

Deltagere er typisk virksomheder, konsulenter, interesseorganisationer og repræsentanter fra 

myndighederne. Mødet kommer efter, at EU Kommissionen som første trin i revisionsprocessen har 

udsendt ”Call for Initial Positions”, hvor medlemmer af den tekniske arbejdsgruppe (TWG) skal indsende 

feedback om ønsker til processen samt oplysninger om omfattede anlæg og deres primære 

miljøpåvirkninger.   

Tilmelding til partnerskabsmødet og anmodning om yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:  

Tanja Smetana på tlf. 72 54 44 42 eller tasme@mst.dk.   

 

Læs mere om BREF-partnerskaber. 

 

  

https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/saadan-faar-du-indflydelse-paa-bat/bref-partnerskaber


 
 

Nyt fra Artikel 13 Forum 

Artikel 13 Forum’et mødtes d. 27. november 2018 i 

Bruxelles. I mødet deltog Mette Thorsen og Ulla 

Ringbæk fra Miljøstyrelsen. For CLITRAVI og COPA-

COCEGA deltog Anette Christiansen og Camilla 

Willadsen, Landbrug & Fødevarer. 

Hovedemnet var præsentationen af final draft BREF 

for fødevarer, drikkevarer, mælk og foder, der har 

været fem år undervejs.  

 

Denne BREF blev positivt modtaget, og der blev kun ændret meget lidt. Frankrig forsøgte på vegne af 

Frankrig, Tyskland og Danmark at få opbakning til, at BAT-AEL for tørt støv for nye anlæg inden for flere 

brancher skulle hæves fra 5 til 10 mg/Nm3, men da Italien og Østrig argumenterede imod dette, kunne der 

ikke opnås konsensus. Det forventes, at der skal stemmes om BAT-konklusioner i marts. 

Forummet blev enige om en standardtekst om miljøledelse, der i den nye ordlyd vil indgå i alle BAT-

konklusioner fra nu af. 

EIPPCB præsenterede deres arbejdsprogram for 2019. ”Call for initial positions” forventes i januar for BREF 

for støberier. Revision af BREF for teglværkerne mm. forventes opstartet til sommer.     

Nærmere oplysninger hos Ulla Ringbæk på tlf. 2565 0238 eller ur@mst.dk. 

 

Nyt fra afsluttende TWG møde om BREF om STS og WPC  

Det afsluttende møde i den tekniske arbejdsgruppe (TWG) for BREF for 

STS (Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler) og WPC 

(Imprægnering af træ og træprodukter med kemikalier) blev afholdt i 

Sevilla i uge 50, 2018.  

Efter fem lange, arbejdsomme, men konstruktive dage blev den 

tekniske arbejdsgruppe enige om diverse forslag til ændringer af 

udkastet til BAT-konklusionerne. Miljøstyrelsen vurderede, at 

resultatet på mange måder var tilfredsstillende i forhold til de danske 

ønsker. 

Miljøstyrelsen havde forinden afholdt møde om det fremsendte 

forslag til udkast til BAT-konklusioner med en række af de 

virksomheder og kommuner, som deltager i partnerskabet. På 

baggrund af partnerskabets vurdering af udkastet var Miljøstyrelsen 

godt klædt på til de afsluttende drøftelser.  

Kommissionen, som også var repræsenteret på det afsluttende møde, oplyste, at da der er afsat to år til 

dataindsamling i forbindelse med revisionen af BREF-dokumentet, er det ikke en hindring for fastsættelse 

af BAT-AEL værdier, hvis der er få anlæg, som har leveret data. Miljøstyrelsen kan på den baggrund kun 



 
 

opfordre til, at virksomheder bidrager aktivt med data og engagement i BREF-revisions processer. 

Alternativt risikerer man, at der fastsættes urealistiske BAT-AEL værdier på baggrund af meget få gode 

anlæg.  

EIPPCB forventer, at det endelige udkast til BREF for STS og WPC kan behandles på Artikel 13 møde i 3. 

kvartal 2019, og at BAT-konklusionerne sendes til afstemning i Artikel 75-udvalget i 4. kvartal 2019.  

Derefter skal BAT-konklusionerne oversættes til de forskellige medlemsstaters sprog og efterfølgende 

offentliggøres.  

Kontaktpersoner: Marianne Ripka på tlf. 72544437, marip@mst.dk og Kirsten Grahn Nielsen på tlf. 

72544357, kigni@mst.dk. 

 

BREF vedr. affaldsforbrændingsanlæg og slaggesorteringsanlæg 

EIPPCB har netop udsendt det endelige udkast til BREF 

for affaldsforbrændingsanlæg. 

BREF-dokumentet indeholder en gennemgang af 

Bedst Tilgængelig Teknik (BAT) for 

affaldsforbrændingsanlæg, og i kapitel 5 om BAT-

konklusionerne er der blandt andet emissionsniveauer 

for luftemissioner og spildevand, som 

forbrændingsanlæggene skal overholde senest 4 år, 

efter at BAT-konklusioner vedtaget. 

BAT-konklusionerne kommer til at gælde for 26 affaldsforbrændingsanlæg og de store 

slaggesorteringsanlæg i Danmark. Der er også BAT-konklusioner for spildevand, der afledes til offentlig 

renseanlæg. Disse BAT-konklusioner skal bruge af kommunerne, når der skal stilles vilkår i 

spildevandstilladelserne. 

Forelæggelse for Artikel 13 Forum er planlagt til slutningen af februar 2019.  

Final Draft for affaldsforbrænding og slaggesorteringsanlæg kan downloades på websitet 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 

Flere oplysninger hos Annemarie Brix på tlf.  72 54 42 88  eller anbri@mst.dk. 

 

BREF for affaldsbehandling er vedtaget 

Revisionen af Waste Treatment BREF’en er færdig, og 

den færdige BREF er offentliggjort. Konklusionerne 

kan læses i kapitel 6 i den endelige BREF. BAT-

konklusionerne for affaldsbehandling blev 

offentliggjort 17. august 2018, og de berørte 

virksomheder skal have revurderet deres 

godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår senest 

fire år efter. Det betyder, at revurderingen skal være 
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mailto:kigni@mst.dk
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
mailto:anbri@mst.dk
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tilendebragt og evt. ændringer skal være gennemført, så de nye vilkår overholdes inden 17. august 2022. En 

BAT-tjekliste kan downloades som excel-regneark. 

Flere oplysninger hos Claus Lübeck Christensen på tlf. 72 54 43 99, cllch@mst.dk eller hos Marianne Ripka 

tlf.  72 54 44 37, marip@mst.dk. 

 

Dataindsamling for BREF for luftrensning i den kemiske industri (WGC) afsluttet 

Dataindsamlingen er nu afsluttet. Der var desværre 

kun to danske virksomheder, der ønskede at bidrage 

med data.  

Ud over data fra disse to virksomheder er der 

videresendt to danske bidrag til BAT-

kandidater/emerging techniques. Andre 

medlemsstater har sendt data for en række 

virksomheder.  

 

EIPPCB (Sevilla-kontoret) gennemgår nu de indsendte data med henblik på at udarbejde forslag til BAT-

konklusioner/BAT AELs.  Partnerskabet for WGC BREF inddrages i forbindelse med Danmarks 

kommentering af forslaget til BAT-konklusioner/BAT AELs. Det nærmere tidspunkt for dette kendes ikke 

p.t., men det forventes, at dette bliver i sidste halvdel af 2019.  

Kontaktpersoner: Ruth Krogsgaard Sørensen (rukso@mst.dk , 25 47 30 08) og Hans Erling Jensen 

(haeje@mst.dk , 41 96 94 97) 

 

Kort om BREF-dagen 2018 

Endnu en BREF-dag - den sjette i rækken - løb af 

stablen den 6. november 2018. Fokus denne gang var 

på, hvilke muligheder BREF kan skabe for 

virksomheder og for samfundet.  

Herunder hvordan investorerne ser på værdien af de 

fælles rammevilkår, der skabes gennem direktivet om 

industrielle emissioner og BAT-konklusioner.  

 

I gennemgangen af BREFprocessen var der desuden særligt fokus på dataindsamlingen, udarbejdelsen af 

BAT-konklusionerne og implementeringen. Virksomheder delte ud af deres erfaringer, og undervejs gav 

Miljøstyrelsen gode råd til, hvordan virksomhederne bedst muligt kommer gennem de forskellige faser. 

Det er mere end fem år siden, at direktivet om industrielle emissioner i EU trådte i kraft, og både 

virksomheder og myndigheder har nu høstet erfaringer. Der begynder derfor at komme flere virksomheder, 

som har været gennem hele rejsen fra BREF- forberedelsen til den dag, hvor de færdige BAT-konklusioner 

er udmøntet i miljøgodkendelser. Det betyder også, at andre samarbejdspartnere, som f.eks. den 
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finansielle sektor, der investerer i virksomhederne, snart begynder at kunne mærke, hvad mere ensartede 

miljøkrav i EU betyder. 

Vi havde derfor inviteret en aktør fra den finansielle sektor¸ Anders Damgaard, koncernfinansdirektør i PFA 
Pension, til at give sit syn på værdien af arbejdet med ansvarlige investeringer nu og i fremtiden. Desuden 
kom John Jensen fra Daka Denmark A/S og understregede igen vigtigheden af at være med til de første 
indspil til EIPPCBs arbejdsgrupper. Ud over de to førnævnte deltog repræsentanter fra virksomhederne 
Scan-Hide, Du Pont Nutrition & Health, EnerDry A/S og det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus. Alle 
oplæg kan ses på mst.dk. 
 
Undervejs var der som sædvanligt rig mulighed for at stille spørgsmål, søge gode råd og debattere – og ikke 

mindst muligheder for at mødes på tværs af myndigheder, interesseorganisationer og virksomheder. 

Bagefter udtrykte flere, at BREF-dagen gav appetit på mere.  Som fx en repræsentant fra et slagteri 

formulerede det: ” Det var meget lærerigt og gav endnu mere motivation til at deltage i BREF-SA’en”.  En 

efterfølgende evaluering viste da også, at deltagerne vurdere muligheden for at networke som høj, og at de 

var meget tilfredse og interesserede i oplæg fra virksomhederne. Dog savnede flere mere deltagelse og 

involvering fra kommuner. 

Miljøstyrelsen planlægger at afholde en ny BREF-dag i efteråret 2019 i Odense. 

Flere oplysninger hos BREF-koordinator Tine Due Hansen på tlf. 20 27 19 60, tidha@mst.dk. 
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