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➢ Generelle forhold, som ikke må glemmes når BAT-
konklusionerne læses.

➢ Affaldsforbrændingsanlæg er i forvejen tæt reguleret i 
forbrændingsdirektivet. Forbrændingsdirektivet gælder stadig.

➢ Både slaggesorteringsanlæg affaldsforbrændingsanlæg er stadig 
omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om krav til 
udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og havområder, mfl

➢ BAT-konklusioner skærper nogle grænseværdier, men bestemt ikke 
alle.

➢ BAT-konklusioner tilføjer flere krav til drift og overvågning herunder 
miljøstyring.
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➢ Første generations spørgsmål til BAT-konklusionerne. 
Nedenstående har praktisk og økonomisk betydning for 
anlæggene

➢ Risikoanalyse som grundlag for at fastlægge den periodiske 
prøvetagning af affald. Detaljeringsgrad? Dybde? Hvor ofte?

➢ Hvad er ”stilstrækkelig stabile luftemissioner af dioxiner og furaner” 
Langt under grænseværdien? Og samtidig stabile?

➢ ”Dokumenteret lavt og stabilt kviksølvindhold i affaldet” Hvilken form 
og hvor ofte dokumentation? Hvad er ”lavt og stabilt”?

➢ Måling i opstart og nedlukningsperioder (uden affald under 
forbrænding) hvert 3. år. For hvilke stoffer og hvilke målemetoder?

➢ Miljøstyring skal være en del af miljøgodkendelsen. Hvor tæt skal 
tilsynet gå ind i procedure og dokumenthåndtering?

➢ BAT_AEELS for energieffektivitet. Hvad vil dette betyde i praksis for 
godkendelser og tilsyn?

➢ Direktivets maksimale tilladte procentvise måleusikkerhed, gælder den 
for BAT-grænseværdierne?
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Eksempel på arbejdet mod fortolkning. Risikobasseret 
procedure for modtagelse af  almindeligt forbrændingsegnet 
ikke-farligt affald

Detaljeringsgrad og dybde af en risikobasseret analyse med henblik på at 
vurdere, hvor ofte der er behov for en kemisk analyse?

1. Brug BREF dokumentet,  find de relevante afsnit, god information om 
hvad der er baggrunden for BAT-konklusionerne.

I den risikobasserede analyse kan indgå :

• Kendskabet til affaldsproducenten, fx husholdninger under et.

• Forudgående  sorterings og indsamlingssystemer, fx er der gode 
indsamlingsordninger for fx batterier, brandalarmer og Hg-holdigt
affald.

• Kvaliteten af overvågningen på anlægget. 

• Forudgående kendskabet til affaldet.

”Risikobasseret analyse” er dermed afmystificeret, men der er stadig et 
arbejde med at afgøre, hvor ofte der så er behov for en kemisk analyse.
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Budskabet er, 

-at der vil være arbejde de næste 4 år med at fortolke 
visse væsentlig detaljer i BAT-konklusionerne.

-start ikke for sent med at få BAT-konklusionerne 
implementeret, for det er først når der arbejdets med 
dem, at spørgsmålene dukker op.


