
 
 

Deltag i Miljøstyrelsens arbejde med den styrkede BREF-indsats 

Juni 2019 

Dette nyhedsbrev giver en status for Danmarks styrkede indsats for både at sikre en høj grad af 

miljøbeskyttelse i hele EU og fremme ensartede konkurrencevilkår.  

Nyt fra BREF-processen: 

 BREF SA: Kickoff-meeting i juni for BREF SA; Slagterier og animalske biprodukter  

 BREF SF: Nyt partnerskab etableret for BREF SF og Initial Positions er indmeldt  

 BREF FMP: Dataindsamling vedr. forarbejdning af jernmetaller 

 Møder i Art. 13 Forum og Art. 75 udvalget 

 Evaluering af IE-direktivet på vej 

 BREF WT: Udmøntning af BAT-konklusioner ved ”Orientering fra MST Erhverv til myndigheder om 

revurdering af affaldsbehandling”  

 

NY VIDEN 

 Endelig rapport om Danmarks fingeraftryk på valg af BAT-teknologier i BREF WI  - til brug for en 

effektvurdering af den styrkede BREF indsats 

 

NY BREF-koordinator 

 

  



 
 

 

Kickoff-meeting i juni for BREF SA; Slagterier og animalske biprodukter 

Revisionsprocessen for BREF for slagterier og 

animalske biprodukter er i fuld gang, og IPPC- 

kontoret i Sevilla har nu haft lejlighed til at 

gennemgå de mange kommentarer, der er 

kommet ind fra medlemslandene, fra 

brancheorganisationer og NGO’er. Derfor 

inviterer Miljøstyrelsen til det 2. 

partnerskabsmøde den 13. juni i Århus. 

 

 

Foto fra møde den 13.3 i år på Skagen FF med interessenter fra fiskemels-producenter, der også vil blive reguleret af den nye BREF for slagterier og 

animalske biprodukter. 

Miljøstyrelsen afholdt den 18. januar 2019 det første møde i partnerskabet for revision af BREF 

dokumentet for slagterier og animalske biprodukter. Der var god tilslutning til mødet, hvor ca. 20 

repræsentanter for virksomheder, brancheorganisationer og kommuner deltog. På mødet introduceredes 

deltagerne for aspekterne i BREF revisionsprocessen, herunder hvor vigtigt det er at bidrage med data og 

viden, da det er de faktiske miljøpræstationer i branchen, der er med til at danne grundlag for de 

fremtidige BAT-konklusioner. Program, referat og præsentationer fra mødet. HUSK 

Den 15. februar 2019 leverede Miljøstyrelsen det første danske bidrag til revisionsprocessen, besvarelse af 

det såkaldte Call for Initial Positions. I denne fase indsamler EU Kommissionen viden og synspunkter i 

forhold til at kunne fastlægge rammerne for revisionen. Besvarelsen blev til i samarbejde med 

partnerskabet, som bidrog med konkret viden i forhold til eventuelle fremtidige problemstillinger.  

De indsamlede bidrag fra medlemslande, brancheorganisationer og NGO’er bearbejdes af EU 

Kommissionen til et samlet oplæg, som den tekniske arbejdsgruppe (TWG’en) skal diskutere på Kick-off 

mødet. Kickoff-mødet finder sted i uge 26/2019.  

Rammerne fastlægges i et baggrundsdokument, der kan læses her (link indsættes). 

Resultatet af mødet vil fastlægge rammen for det videre arbejde, primært hvad angår: 

-  Scope og struktur for det fremtidige BREF-dokument/BAT-konklusioner. 

-  Hvilke miljøparametre, der er væsentlige. 

-  Hvad der er normale hhv. ikke-normale driftsforhold (Other Than Normal Operating Conditions, OTNOC). 

-  Hvad, hvordan og hvor ofte der skal moniteres og/eller laves egenkontrol. 

-  Hvilke parametre der skal indsamles data for med henblik på at fastlægge BAT-konklusioner. 

Derfor indkaldes til det 2. partnerskabsmøde for at diskutere kardinalpunkterne i Sevilla-kontorets 

baggrundspapir med henblik på at få de rette argumenter på plads til kickoff-mødet. 



 
 

For mere information om partnerskabet for slagterier og animalske biprodukter, kontakt Tanja Smetana, tlf. 

72544442, e-mail: tasme@mst.dk  

 

Nyt partnerskab etableret for BREF SF og Initial Positions er indmeldt 

Der har været afholdt partnerskabsmøde i 

Odense den 6. marts 2019. På mødet deltog en 

række af de større støberivirksomheder i 

Danmark, herunder repræsentant med tilknytning 

til Brancheforeningen samt en 

miljøteknologivirksomhed med viden inden for 

filterteknologi. 

På mødet gennemgik Miljøstyrelsen processen 

for den danske indsats omkring revisionen af 

BREF dokumenter og betydningen for de danske 

virksomheder, herunder den indflydelse 

virksomhederne kan opnå gennem deltagelse i 

partnerskabet. 

EU har et JRC (Joint Research Centre) i Sevilla, hvorfra alt BREF arbejde koordineres. Kontoret har 

fremsendt et oplæg til punkter, der berøres i revisionen af SF BREFen, og endvidere udsendt et Call for 

Initial Positions. På mødet blev oplægget gennemgået, og der blev rettet fokus på områder, som har 

væsentligst relevans for de danske virksomheder. Efter partnerskabsmødet har Miljøstyrelsen modtaget 

input fra de deltagende virksomheder, som er indgået i Miljøstyrelsens tilbagemelding til Sevilla, der bruger 

dette sammen med lignende tilbagemeldinger interessenter fra de øvrige EU lande til et baggrundsoplæg 

for det videre arbejde med revisionen.  

Der er planlagt kickoff-meeting i Sevilla i uge 38, hvor Miljøstyrelsen vil mødes med TWG-medlemmer fra 

de øvrige EU lande (ink. interessenter) omkring det videre arbejde med SF BREF’en.  

Kontakt Søren Andersen på 91 33 47 92 eller soean@mst.dk for mere information. 
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Dataindsamling vedr. forarbejdning af jernmetaller 

Der har den 23-24. januar 2019 været afholdt 

en dataworkshop i Sevilla, hvor resultater og 

indsamlede data fra FMP BREF 

dataindsamlingsfasen blev analyseret og 

drøftet med henblik på at kvalitetssikre 

materialet.  

54 TWG medlemmer fra de europæiske 

medlemslande deltog i workshoppen.  

Danmark deltager som følge af, at der i 

Danmark er IED virksomheder inden for 

branchen for Batch Galvanisering og Hot 

Rolling (Varmvalsning).  

 

På workshoppen blev især emissioner til luft, vand og energiforbrug drøftet og kvalitetssikret. Det første 

udkast til et revideret FMP BREF blev sendt ud den 29. marts 2019 fra JRC kontoret i Sevilla og kan tilgås på 

linket: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu//reference/ under Reference Documents » Ferrous Metals Processing 

» D1 (03.2019). Information herom er sendt ud den 11. april til berørte virksomheder og partnerskabet for 

FMP BREF’en til kommentering. Der var frist for kommentering til Miljøstyrelsen den 1ste juni 2019.  

Flere informationer hos Henrik Bechmann på 22 46 85 34 eller hebec@mst.dk. 

 

Møder i Art. 13 Forum og Art. 75 udvalget 

Art. 13 forummet mødtes d. 27. februar. Mødets 

hovedpunkt var præsentation af den reviderede 

BREF med tilhørende BAT-konklusioner for 

affaldsforbrændingsanlæg. Der var bred 

opbakning til denne BREF. 

Det er planen, at revisionen af BREF Ceramics, 

som omhandler teglværker, opstartes i år. 

Derefter følger i 2020-21 BREF for uorganiske 

kemikalier i storskala og BREF for 

overfladebehandling af metaller og plast. 

 

Forummet drøftede en sidste gang de tekstbidder, der er generelle for alle BREF, og som klippes ind i dem 

alle.  

Der er indkaldt til møde i Art. 75 udvalget d. 17. juni, hvor der skal stemmes om forslag til BAT-konklusioner 

for Affaldsforbrænding og for Fødevarer, drikkevarer, mælk og foder. Hen over sommeren vil de så blive 

oversat til nationalsprogene, og de forventes offentliggjort først på efteråret. 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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PS. Vidste du, at der i 2018 340.000 gange blev downloaded en BREF! 

Det kan tilføjes, at revisionen af BREF for ceramics, der bla vedrører de danske teglværker, netop er 

igangsat. Den tekniske arbejdsgruppe sammensættes indtil 31. juli. 

Nærmere oplysninger: Ulla Ringbæk, tlf. 25 65 02 38, ur@mst.dk. 

 

Evaluering af IE-direktivet 

Kommissionen har besluttet at igangsætte 

en evaluering af IE-direktivet fra 2010. 

Evalueringen blev skudt i gang ved en stor 

workshop d. 22. maj, hvor der var bred 

deltagelse af de mange interessenter 

internationalt og nationalt. 

 

 

 

 

Formålet med evalueringen er at undersøge, om IED leverer de fordele, der var ønsket: Miljøbeskyttelse, 

vækst, forbedret konkurrenceevne og inddragelse af offentligheden. Tidspunktet nu er valgt, fordi 

afslutningen på første review-runde af BREF-dokumenterne nærmer sig, og det skal besluttes, hvordan 

næste revisionsrunde skal tilrettelægges. Nogle af de spørgsmål, der skal afklares, er:  

 Kan der laves smallere reviews, som er mindre ressourcetunge?  

 Hvordan kan vi i det hele taget forbedre direktivet?  

 Understøtter IED den cirkulære økonomi tilstrækkeligt?  

 Skal IED tillempes, så den hjælper klimaagendaen? 

Kommissionen har engageret firmaet Ricardo til at bistå. Den skal gennemføres i år, så den nye Kommission 

kan få resultaterne og beslutte opfølgningen. 

Som en del af denne evaluering er der åbnet en Public Consultation den 27. maj 2019, og den er åben til d. 

19. august. Denne er målrettet alle interesserede og offentligheden. Adressen er: 

 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971/public-consultation_en. 

Fra Miljøstyrelsen skal der lyde en stor opfordring til, at man svarer på disse 20 spørgsmål. Send gerne 

videre til andre, der kan have interesse i at give sin mening til kende.   

Nærmere oplysninger: Ulla Ringbæk, tlf. 25 65 02 38, ur@mst.dk. 
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Endelig rapport om Danmarks fingeraftryk på valg af BAT-teknologier i BREF WI  - 

til brug for effektvurdering af den styrkede BREF indsats 

I arbejdet med revisionen af BREF-WI fra 2006 

har Miljøstyrelsen i samarbejde med 

teknologileverandører og 

affaldsforbrændingsanlæg indsendt oplysninger 

om forskellige teknikker m.v., som ønskes 

fremhævet som BAT-teknikker.  

 

En lang række af de indmeldte teknikker kan genfindes i BREF-FD-2018. I nedenstående skema ses en 

oversigt over, hvorledes de indmeldte teknikker og kommentarer har vundet indpas i BREF-FD-2018. 

 

 

Det skal bemærkes, at det af BREF-FD-2018 ikke fremgår, hvilke bemærkninger og/eller kommentarer der 

har forårsaget, at beskrivelserne i dokumentet er ændret og/eller, at teknikker er ophævet til BAT, og det 

kan derfor ikke konkluderes, om Miljøstyrelsens kommentering af det udsendte materiale har haft 

afgørende betydning. Miljøstyrelsen har fulgt arbejdet med revidering af BREF’en tæt, og det vurderes 

herfra, at de indsendte oplysninger og kommentarer har haft en effekt på referencerne til BAT-teknologier i 

BREF WI. Her kan det specifikt bemærkes, at én af de indmeldte teknikker er særegent dansk, og denne 

ville næppe have fundet vej til BREF-WI uden Miljøstyrelsens indsats. 

Miljøstyrelsen vil gerne takke virksomhederne for ”at kende deres besøgstid” midt i sommerferien 2015 og 

takke de to konsulentvirksomheder, der har udført det praktiske arbejde med henholdsvis indsamling af 

oplysninger og efterfølgende gennemgang og sammenligning af teknologibeskrivelserne i BREF’en fra 

henholdsvis 2006 og 2018.  

Flere informationer hos Annemarie Brix  på 22 46 85 03 eller anbri@mst.dk. 
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Udmøntning af BAT-konklusioner ved ”Orientering fra MST Erhverv til 

myndigheder om revurdering af affaldsbehandling” 

Miljøstyrelsen har udsendt et orienteringsbrev vedr. 

revurdering af miljøgodkendelser og tilslutningstilladelser 

efter offentliggørelse af BAT-konklusioner for 

affaldsbehandlingsanlæg (BAT WT). 

BAT-konklusionerne har betydning for revurdering af 

miljøgodkendelser for affaldsbehandlingsanlæg (bilag 1) og 

tilslutningstilladelser. 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. Se BAT-tjeklisten 

her (link).  

BAT-konklusionerne introducerer generelt en stramning i forhold til hidtil anvendte luftgrænseværdier, fx 

for stofferne kviksølv og ammoniak. Endvidere er omfanget af målinger af udledninger til luft forøget 

væsentligt, både som kontinuerte og stikprøvemålinger. For udledning af spildevand er der stramninger på 

oliekomponenter og nogle få tungmetaller i forhold til de vejledende værdier. 

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.  Læs orienteringsbrevet her (link). 

 

Ny BREF-koordinator 

Tine Due Hansen 

Tine er cand. scient. pol og ny BREF-koordinator fra 

november 2018.  

Tine har i mange år arbejdet med miljøbeskyttelse af 

virksomheder og produkter. Bla. som konsulent i 

Miljømærkning Danmark og som medarbejder i flere grønne 

NGOer. 

Tine kan kontaktes på +45 20 27 19 60 eller tidha@mst.dk. 
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