
INTRODUKTION
BREF-dagen sætter i 2019 særligt fokus på udmøntningen af BAT-konklusioner i 
miljøgodkendelser – herunder kommunernes rolle.

Vi skal høre om virksomheders erfaringer med at få godkendelses-vilkår baseret på nye 
BAT-konklusioner og om kommunernes og Miljøstyrelsens erfaringer med udmøntningen af 
BAT-konklusionerne. Der er særligt fokus på udmøntningen på årets BREF-konference, men 
vi vil også berøre andre temaer. I år rejser vi nemlig baglæns gennem BREF-rejsen; fra 
udmøntningen sættes fokus på udarbejdelsen af BAT-konklusioner, dataindsamlingen og 
til sidst de første faser af BREF-arbejdet.

Undervejs er der mulighed for at stille spørgsmål, søge gode råd og debattere – og ikke mindst 
mulighed for at mødes på tværs af myndigheder, interesseorganisationer og virksomheder.

Dagen bliver indledt med en prolog som et tilbud til deltagere, der har behov for en kort 
introduktion til begreberne og hovedtrækkene i revisionen af BREF-dokumenter. 

TID OG STED
Onsdag den 6. november 2019.
Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense – 5-10 minutters gang fra Odense Banegård.

Det officielle program starter kl. 10.15. 
Kl. 9.30 er der prolog, hvor der gives en grundlæggende introduktion til BREF og de vigtigste 
begreber.

PRIS
Det er gratis at deltage.

TILMELDING
Tilmelding på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk
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9.00 REGISTRERING OG KAFFE, TE OG BRØD 

9.30 PROLOG - INTRODUKTION TIL BREF
Prologen er henvendt til deltagere med begrænset viden om BREF. Her gives en introduktion til BREF og 
BAT-konklusionerne, de forskellige begreber og den overordnede proces. 

• Ulla Ringbæk - Miljøstyrelsen

10.00 REGISTRERING OG KAFFE, TE OG BRØD 

10.15 VELKOMST OG INTRODUKTION TIL DAGEN
Miljøstyrelsen byder velkommen til årets BREF-dag, og dagens program introduceres. 

• Søren Bukh Svenningsen – kontorchef Miljøstyrelsen
• John Pedersen – facilitator, Operate

10.30 UDMØNTNINGEN AF BAT-KONKLUSIONERNE – SIDSTE TRIN PÅ BREF-REJSEN

• Ulla Ringbæk, Miljøstyrelsen
Status for BREF.

• Mette Hansen, Chief of QEHS/RA, NGF Nature 
Oplæg fra en virksomhed indenfor biogassektoren, som hører under affaldsbehandlings-BREF’en. Virksomheden har erfaring med BAT-
konklusionerne, når anlæg er blevet udvidet, og de har fået tillægsgodkendelse. Snart skal virksomheden i gang med revurdering for 
eksisterende anlæg.

• Henning I. Hansen, akademiingeniør, Aarhus Kommune 
Oplæg fra Århus kommune om sagsbehandling på store fyringsanlæg.

• Marianne Ripa, kemiingeniør, Miljøstyrelsen-Virksomheder. 
Udmøntning mere generelt – baseret på erfaringer fra flere forskellige brancher. 

• Erik Pugholm, Manager, EHS – Fujifilm Diosynth Biotechnologies (Biogen)
Biogen er en farmaceutisk virksomhed. Hør om virksomhedens forberedelser og erfaring med den igangværende
revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse som følge af BAT-konklusionerne for CWW.
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12.30 FROKOST OG NETVÆRK 

13.30 BREF-REJSEN – VI REJSER VIDERE BAGLÆNS 

BAT-konklusionerne er vedtaget:

• Hanne Lundsgaard, Quality and Environmental Manager, Nordic Sugar A/S 
BAT-konklusioner for fødevarer, drikkevarer og mælk er vedtaget. Hør hvor tilfreds man var med processen og  hvordan man 
forbereder sig på den kommende udmøntning.

• Annemarie Brix, TWG medlem for affaldsforbrændingsanlæg i Miljøstyrelsen-Virksomheder 
BREF’en for affaldsforbrændingsanlæg er færdig, og vi står overfor udmøntningen. Hør blandt andet, hvilke typer af spørgsmål 
virksomhederne stiller, og hvor virksomhederne har behov for uddybning eller fortolkningsbidrag. 

Indsamling af data:

• En repræsentant fra Dansk Overflade Teknik (DOT)
Virksomheden er underlagt BREF’en for jernmetalforarbejdning (FMP). Dataindsamlingen er overstået, og de første udkast
til BAT-konklusioner er modtaget. Hvordan bidrog virksomheden til dataindsamlingen, og har der været overraskelser?

Forberedelse på BREF:

• Gitte Krusholm Nielsen, adm. direktør, Danske Tegl
BREF-arbejdet for teglværker m.m. går snart i gang. Hør hvordan en branche forbereder sig på BREF-rejsen. 

15.45 AFRUNDING 
Ved kontorchef i Miljøstyrelsen, Søren Bukh Svenningsen.

16.00 TAK FOR I DAG!
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KONTAKT

Ulla Ringbæk
Miljøstyrelsen
T: 7254 4429
M: ur@mst.dk

Nils Nordholm
Miljøstyrelsen
T: 2143 5227
M: ninor@mst.dk

Birgitte Holm Christensen
Niras
T: 6011 4289 
M: bhc@niras.dk


