
Efter indsættelse, 

højreklik på billedet 

og placér det bagerst. 

EU’s miljøkrav til industrien –
dansk indsats og perspektiver 
for industrien

Miljø- og Fødevareministeriet

Miljøstyrelsen



Tekst starter uden 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

IED - direktivet om industrielle emissioner 
BAT fik 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 offentliggjortDansk indsats
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Det handler også om grøn omstilling 

Væsentlig forurening fra industri begrænses

Tilgængelig teknik (økonomisk, driftsmæssigt)

Ens miljøvilkår i Europa – bedre konkurrenceevne –
arbejdspladser og vækst

Muligheder for teknologileverandører

Dansk indsats
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Dansk indsats

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. 
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niveauer findes), brug 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

Miljøstyrelsen varetager de danske interesser

Men helst med bistand fra jer fra 
virksomheder, myndigheder og 
organisationerne

• 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

Dansk indsats
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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
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Table 17.11: BAT-associated emission level 
(BAT-AEL) for channelled dust emissions to 
air from drying  

Parameter Unit BAT-AEL (1) (average over the 
sampling period) 

Dust mg/Nm3 < 2–10 (2) 

(1) The lower end of the range is typically achieved 
when using a bag filter. 

(2) The upper end of the range is 20 mg/Nm3 for 
drying of demineralised whey powder, casein and 
lactose. 

Dansk indsats



Tekst starter uden 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

Med BAT-konklusionerne sættes der bindende 
intervaller for industriens emissioner

Mere ens miljøvilkår i Europa –> mere lige 
konkurrence –> arbejdspladser og vækst

Hvordan ser de krav ud med danske briller?

Kan I virksomheder  overholde disse krav?

Har vi danske teknologivirksomheder,
der kan levere løsninger til det
internationale marked?

Dansk indsats


