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BREF-revisionsprocessen og partnerskaber 

1. Hvem, hvad, hvordan og hvornår v. Tine Miljøstyrelsen Erhverv

2. Forventningsafstemning v. Tanja Miljøstyrelsen Virksomheder
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1. Roller i partnerskab

o Gensidighed er vigtigt

o Godt at sammenligne info

o Behøver ikke være enige

o Men godt at kende 

hinandens synspunkter

o Industri og NGO’ere har 

også egne kanaler –

europæiske 

industriorganisationer og 

European Environmental

Bureau

BREF-Dagen. Partnerskaber



Faser i BREF revisions-proces (”Sevilla-
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BREF-revisionsprocessen og partnerskaber 

Hvor lang tid: 
Hele processen fire-fem år, Sevilla-processen tager ml. 2½ til tre år fra 
nu. 

Antal partnerskabsmøde pr. BREF:
Ca. et partnerskabsmøde pr. ”grøn pil”.

Sevilla: European Integrated Pollution and Prevention Control Bureau 
(EIPPCB) afholdes TWG-møder

Før Kickoff-mødet (nu): 
- hvilke produktionsprocesser og væsentlige miljøforhold skal indgå i 
analysearbejdet
- dvs. ressourceforbrug => emissioner => affaldsstrømme
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2./3. kvartal 2019

BREF revisionsprocessen - tidslinje

Årsskiftet 2018/19

Call for Initial Positions

Udvikling af spørgeskemaer

Dataindsamling 2019/20

?

2021?

ultimo 2020?

3 måneder 6 måneder 4-6  måneder 2-3 måneder 4 måneder3-5 måneder
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Forventninger til partnerskabet 

• Rådgive Miljøstyrelsen med revisionen af BREF SA

• Identifikation af berørte virksomheder 

• Bidrage med data (referenceanlæg) 

• Bidrage med relevant viden om, ”hvordan gør vi i virkeligheden?”

• Identifikation af anvendte teknikker og nye teknikker

• Forslag til udvikling og demonstration af nye løsninger/teknikker 

• Input til formulering af BAT
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Guleroden?

Alle
Indflydelse på det danske bidrag (…)

Anlæg
Være på forkant, bringe andre (konkurrerende) virksomheder på niveau; styrke grøn 
profil (…)

Resulterende BAT-grænseværdi: 25-100 mg/l
Resulterende BAT-niveau: 1,5-8 m3 pr. ton råmateriale



Guleroden

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation9

Teknologileverandør
Øget eksportpotentiale EU/int. 
Mulighed for at egen teknologi skrives 
ind som BAT-teknik
Styrke grøn profil (…)

Miljøstyrelsen
Vidensnetværk gennem partnerskab
Højt vidensniveau
Sikre højt niveau af miljøbeskyttelse 
og ressourceudnyttelse
Dansk fodaftryk (…)

BAT-konklusion for sukkerfabrikker fra udkast til 

BREF for Food, Drink and Milk. 


