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Bedste tilgængelige teknologi
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Bedste tilgængelige teknologi
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BAT krav skal:

• Give mening på de fleste af de virksomheder der er omfattet
• Være mulige at implementere
• Være en miljøgevinst samlet set
• Være økonomisk indenfor rækkevidde

Og må ikke kompromittere sikkerheden



CWW BREF

• Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske 
sektor

• Offentliggjort 9. juni 2016
• Revurderingen skal være tilendebragt inden d. 9. juni 2020.

• Biogen fik brev om igangsættelse 14. november 2016, med svarfrist 1. februar 
2017
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Spørgeskema

Kolonne 1: BATC-

nummer

Kolonne 2: BAT-konklusion Kolonne 3: BAT-

referencenr. (BREF-

dokument, kap. 3)

BAT-status: 

Virksomhedens 

nuværende status med 

hensyn til at opfylde BAT-

kravet

BAT-handlingsplan: 

Virksomhedens planlagte 

aktiviteter for at opfylde 

BAT-kravet

Virksomhedens 

reference til 

dokumentation

1. Miljøledelsessystemer

BAT 1 For at forbedre de overordnede miljøpræstationer er den 

bedste tilgængelige teknik at gennemføre og overholde et 

miljøledelsessystem, som omfatter alle følgende elementer 

(Anvendelsesområde: Miljøledelsessystemets omfang (f.eks. 

detaljeringsniveau) og karakter (f.eks. standardiseret eller ikke-

standardiseret) kan relateres til anlæggets karakter, størrelse 

og kompleksitet samt de miljøpåvirkninger, der kan have.):

3.1.2

   i) Engagement fra ledelsens side, herunder den øverste ledelse. 3.1.2

   ii) En miljøpolitik, der omfatter løbende forbedring af anlægget, 

fastlagt af ledelsen.

3.1.2

   iii) Planlægning og oprettelse af de nødvendige procedurer, 

målsætninger og mål sammen med finansiel planlægning og 

investering.

3.1.2

   iv) Gennemførelse af procedurerne med særlig vægt på:

  a) struktur og ansvar

  b) rekruttering, uddannelse, bevidstgørelse og kompetence

  c) kommunikation

  d) inddragelse af medarbejdere

  e) dokumentation

  f) effektiv processtyring

  g) vedligeholdelsesprogrammer

  h) nødberedskab og indsats

  i) sikring af overholdelse af miljølovgivning.

3.1.2

Genrelle BAT konklusioner 
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Spørgeskema
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Nye BREF

• 4 år kan være kort tid til implementering.
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Behandling af BAT skema

• Møde med MST i april 2017, for uddybning af nogle af svarene i skemaet:

• Screendumps fra Biogens on-line affaldskatalog, der beskriver hvorledes affald 
på Biogen håndteres.

• Principskitse af spildevandssystem.
• Seneste støjkortlægning.
• Beskrivelse af projekt om vandbesparelse, der er gennemført i 2016.

• Svar sendt i maj 2017

• Tilsyn September 2018
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