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Invitation til at deltage i opstartsmøde i forbindelse med revision af 
BAT referencedokumentet for virksomheder inden for Smedjer og 
Støberier (BREF SF) 

 
 
Det europæiske bureau for integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 
(EIPPCB) har nu startet processen med revisionen af BREF dokumentet for 

Smedjer og Støberier. Revisionen sker på baggrund af det europæiske IE Direktiv 

(Industrial Emission Directive).  
 
Det medfører, at de krav, der opnås enighed om ved revisionen, og som bedst 
tjener til begrænsning af forureningen, fremover bliver bindende for 
virksomhederne. 
 
Det er således af stor betydning, hvilke teknikker der betragtes som bedst 
tilgængelig teknik (BAT). 
 
Det medfører også, at flere af miljøkravene til industrien fremover vil blive fastsat 
på europæisk niveau, og dermed er de med til at sikre, at alle virksomheder i 
Europa stilles 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) 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).  
 
Få yderligere information om BAT og BREF på Miljøstyrelsens hjemmeside, 
mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/   
 
Processen  
Revisionen af BREF dokumentet vil foregå i en række faser:  
 

1. I den første fase fastlægges rammerne (scope) for revisionen af BREF 
dokumentet, herunder hvilke miljøparametre, der er de væsentlige for 
branchen, hvilke data der er behov for at indsamle i fase 2, og evt. behov for 
at justere indhold og opbygning af selve dokumentet. I denne fase er 
virksomhedernes bidrag med information om erfaringer og udfordringer 
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ved anvendelse af det nuværende BREF dokument vigtige for, hvilke ønsker 
og behov der indmeldes fra dansk side.  
 

2. I den anden fase indsamles data og informationer om eksisterende anlæg 
og miljøteknikker.  Virksomhederne vil her kunne bidrage med information 
om de bedste miljøtekniske løsninger på området, således at det i højst 
mulig grad sikres, at danske løsninger for støbning indgår i fastlæggelsen 
af, hvad der betragtes som bedst tilgængelige teknik for branchen. 
  

3. I tredje fase kan virksomhederne deltage i høringen af det udkast til BREF 
SF, som udarbejdes af EIPPCB i Sevilla, med fokus på formuleringen af 
skarpe og præcise BAT konklusioner, som er en forudsætning for en 
ensartet BAT implementering i EU.  

 
Som implicerede virksomheder kan I hjælpe med at identificere, hvor der er 
behov for forskning, teknologiudvikling, demonstrationsanlæg, videnopbygning 
mv.  
 
Fase 1 forventes at forløbe i første, andet og evt. tredje kvartal 2019. 
Miljøstyrelsen ønsker derfor at afholde et dialogmøde, inden processen starter op 
for alvor.  
 
Deltagere i processen 
I løbet af BREF revisionsprocessen vil Miljøstyrelsen invitere de berørte 
virksomheder og deres organisationer, teknologileverandører og 
interesseorganisationer til at levere input.  
 
På europæisk plan har EIPPCB dannet en såkaldt TWG (Technical Working 
Group) med repræsentanter fra industrien, fra de forskellige landes myndigheder 
og fra interesseorganisationer. TWG’en mødes få gange gennem processen, hvor 
der tages stilling til det input, der er leveret i forskellige faser, såsom 
dataindsamling, væsentlige parametre, udkast til BREF osv.  
 
Opstartsmødet 
Miljøstyrelsen ønsker på denne baggrund at invitere virksomheder og 
myndigheder, som er omfattet af SF BREF’en eller har interesse heri, til et 
opstartsmøde for revisionsprocessen: 
 
Tid:  Onsdag den 6. marts 2019 kl 10 - 13 
Sted:  Miljøstyrelsen, Englandsgade 25, 5000 C Odense 
 
På dette møde vil vi informere og tale med jer om:  

 Hvilke forureningstyper er de største i branchen? 

 Hvilke udfordringer ser virksomheder og myndigheder ved anvendelse af 

det nuværende BREF dokument?  

 Hvilke ønsker har virksomheder og myndigheder til den kommende 
BREF?  

 Hvilke perspektiver er der for danske virksomheder i bindende krav til 
anvendelse af BAT (bedst tilgængelig teknik)?  

 Hvilke perspektiver er der for branchen og virksomhederne i et 
samarbejde om BREF’en?  

 Er der ønske om at danne et partnerskab…? 
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Tilmelding til mødet senest 22. februar 2019 til Søren Andersen på  
soean@mst.dk, Flere oplysninger hos Søren Andersen på tlf. 91 33 47 92, eller 
Tine Due Hansen, tlf. 20 27 19 60, tidha@mst.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Andersen 
Miljøstyrelsen Virksomheder 
 
 
Yderligere information:  
 
BAT/BREF 
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/bat-bref/  
 
Eksisterende BREF for Smedjer og Støberier 
https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/stoeberier/ 
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