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Til myndigheder for godkendelse af affaldsbehandlingsanlæg og 
tilslutningstilladelser til affaldsbehandlingsanlæg  
  
  
 

Orienteringsbrev. Revurdering af miljøgodkendelser og 
tilslutningstilladelser efter offentliggørelse af BAT-konklusioner 
for affaldsbehandlingsanlæg

Miljøstyrelsen ønsker med dette brev at gøre opmærksom på BAT-konklusioner 
for affaldsbehandlingsanlæg, der blev offentliggjort i EU-Tidende den 17. august 
20181.

Myndigheder og koordinering
Dette betyder, at hvis I er myndighed for affaldsbehandlingsanlæg godkendt efter 
bilag 1, pkt. 5.1, 5.3, 5.5 eller 6.11 til godkendelsesbekendtgørelsen, skal 
miljøgodkendelserne tages op til revurdering, jf. § 40 i 
godkendelsesbekendtgørelsen. 

Kommunen skal ligeledes tage tilslutningstilladelser op til revurdering. Dette er i 
henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 15 for de virksomheder, der er omfattet 
af BAT-konklusionen for affaldsbehandlingsanlæg. Det gælder også på de anlæg, 
hvor Miljøstyrelsen er godkendelses- og tilsynsmyndighed efter 
godkendelsesbekendtgørelsen. 

Tidsfrist for revurdering af miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse
Revurdering af miljøgodkendelser og tilslutningstilladelser skal gennemføres, 
således at selve de fysiske anlæg kan efterleve BAT-konklusionerne inden for fire 
år, dvs. senest den 17. august 2022. 

Revurdering af miljøgodkendelser
Nogle af BAT-konklusionerne har intervaller for emissionsniveauer, der kan opnås 
med BAT, de såkaldte BAT-AEL’er (BAT-Associated Emission Levels). 

Myndigheden skal fastsætte grænseværdier i afgørelsen om revurdering, og 
grænseværdien skal ligge under det højeste BAT-AEL-niveau for udledning af 
emissioner til luft og for direkte udledning af spildevand (særskilt udledning) til et 
vandområde. Miljømyndighederne fastlægger på baggrund af en BAT-vurdering, 
hvor i intervallet grænseværdien skal ligge.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=OJ:L:2018:208:TOC
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Emissioner til luft
BAT-konklusionerne introducerer generelt en stramning i forhold til hidtil 
anvendte luftgrænseværdier, som ses i Luftvejledningen nr. 2 af 2001, fx for 
stofferne kviksølv og ammoniak. 

Endvidere er omfanget af målinger af udledninger til luft forøget væsentligt, både 
som kontinuerte og stikprøvemålinger.

Revurdering af tilslutningstilladelser
Der henvises til spildevandsbekendtgørelsens § 15 om revurdering af 
tilslutningstilladelser på baggrund af en BAT-konklusion samt til det generelle 
orienteringsbrev om revurdering af tilslutningstilladelser til bilag 1 
listevirksomheder udsendt 17. februar 2017 til samtlige kommuner2.

For udledning af spildevand ses der stramninger på oliekomponenter og nogle få 
tungmetaller i forhold til de vejledende værdier i Vejledning om tilslutning af 
industrispildevand til offentlig spildevandsanlæg nr. 2 af 2006. 

Den tekniske baggrund for BAT-konklusionerne
Miljømyndighederne kan finde den tekniske baggrund for BAT-konklusionerne i 
det omfattende BAT-Referencedokument (BREF). Dokumentet findes kun på 
engelsk3. 

Redskaber
Miljøstyrelsen har udarbejdet flere redskaber, som kan støtte miljømyndighederne 
i arbejdet med at udmønte de nye krav i virksomhedernes miljøgodkendelser og 
tilslutningstilladelser. 

På Miljøstyrelsens hjemmeside findes en BAT-tjekliste3 for de forskellige 
affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden bør som indledning til revurderingen 
udfylde BAT-tjeklisten og dermed redegøre for, hvordan virksomheden lever op til 
BAT, som de er beskrevet i BAT-konklusionerne. 

Yderligere oplysninger om denne BAT-konklusion, BREF-dokumentet og 
redskaber til støtte for udmøntningen kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside4. 

Kort om BAT og BREF
EU’s miljøkrav til virksomheder bliver formuleret som BAT-konklusioner (Best 
Available Techniques) og indgår i BREF-dokumenterne (BAT Reference 
Documents). BAT-konklusionerne lister de bedste tilgængelige teknikker for 
forskellige miljøforhold og de miljøvilkår (fx emissionsniveauer), der er forbundet 
med disse teknikker. 

BAT-konklusionernes lister er ikke udtømmende. Andre teknikker, som kan 
dokumentere samme niveau af miljøbeskyttelse, kan også accepteres. 

2 Brev af 17. februar 2017 til kommunerne fra Miljøstyrelsen
3 https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/affaldsbehandling/ 
4 https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/affaldsbehandling/

http://mst.dk/media/127813/brev-til-kommuner-170217-vedr-revurdering-af-tilslutningstilladelser.pdf
https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/affaldsbehandling/
https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/affaldsbehandling/
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Emissionsintervallerne, der kan opnås med BAT, er bindende, så emissionsvilkår i 
miljøgodkendelsen og tilslutningstilladelsen skal ligge inden for disse intervaller.

Standardvilkår i forhold til BAT-konklusioner
Følgende listevirksomheder, der er omfattet af BAT-konklusioner, skal anvende 
standardvilkår ifm. meddelelse af miljøgodkendelse og revurdering: 5.1 d, 5.3 b i) 
og iii) og 5.5, jf. ”Bekendtgørelsen om standardvilkår i godkendelse af 
listevirksomhed”, afsnit 23, 24, 25, 26, 27 og 29. 

BAT-konklusionerne skal udmøntes ved meddelelse af revurdering af 
miljøgodkendelser. 

Standardvilkårene er gældende parallelt med BAT-konklusionerne. Er 
standardvilkår lempeligere end BAT-konklusioner, skal BAT-konklusionerne 
indskrives i miljøgodkendelsen og erstatte de relevante standardvilkår. Hvor 
standardvilkår derimod ikke er tilstrækkelige til at dække BAT-konklusionerne, 
skal BAT-konklusionerne benyttes til at opstille vilkår, således at det sikres, at alle 
BAT-konklusioner er udmøntet i godkendelsen. 

Det er ikke optimalt, at der gælder to parallelle regelsæt. Miljøstyrelsen overvejer, 
hvorledes udmøntningen af BAT-konklusioner for området kan finde sted på 
bedste vis. En umiddelbar analyse af sammenhængen mellem standardvilkårene 
og BAT-konklusionerne viser, at det vil være meget voldsomt at supplere 
standardvilkårene, så de opfylder BAT-konklusionerne. En løsning kunne derfor 
være at ophæve standardvilkårene.

Men som der er nu, gælder både standardvilkår og BAT-konklusioner. Dvs. at I, 
når I har modtaget den af virksomheden udfyldte BAT checkliste, må stille vilkår 
med udgangspunkt i standardvilkårsbekendtgørelsen, men suppleret med de 
ekstra krav, der skal til, for at opfylde BAT-konklusionerne.

Spørgsmål
Vi modtager meget gerne spørgsmål med henblik på at kunne vejlede kommuner 
og virksomheder bedre. Svar på disse spørgsmål vil blive offentliggjort som en 
spørgsmål-svar-service.

Spørgsmål kan rettes til Miljøstyrelsen Erhverv på virksomheder@mst.dk.

Konkrete spørgsmål vedrørende specifikke virksomheder, hvor Miljøstyrelsen er 
myndighed, kan rettes til virksomhedens miljøsagsbehandler hos MST 
Virksomheder ved henvendelse på tlf.: 72 54 40 00 eller mst@mst.dk.

Med venlig hilsen

Ulla Ringbæk
+45 2565 0238
ur@mst.dk 
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