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BREF–dagen i Miljøstyrelsen



Dagsorden

 Kort om sukkerfabrikken.

 Hvilke BAT-konklusioner er sukkerfabrikken omfattet af.

 Er BAT-konklusionerne vedtaget i EU?

 Hvad gik godt i BREF processen?

 Hvad kunne forbedres?

 Hvordan forbereder vi os på det kommende arbejde med at få udmøntet 

BAT-konklusionerne? 

 Samarbejde om BAT med øvrige sites i andre EU-lande?

 Tre råd til jer der skal i gang med BREF-arbejdet for jeres branche.
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Nykøbing – typisk roekampagne

Sukkerproduktion

Grundlagt 1884

Medarbejdere Ca. 180

Oparbejdning tons/kampagne
1.100.000-

1.200.000

Sukkerproduktion tons/kampagne 180-190.000 

Kampagne

Areal i DK ha Ca. 30.000

Roedyrkere i DK Ca. 800

Sukkerindhold % Ca. 17

Sukkerudbytte tons/ha Ca. 14

Sukkerproduktion tons Ca. 185.000

Kampagnelængde dage Ca. 100



Sukkerproduktion trin for trin



Miljø: Luftemissioner

”Store fyringsanlæg” har nedbragt udledning af NOx’er til det halve, SO2 med

en fjerdedel og partikler er tæt på 0. De vedtagne BAT konklusioner for store

fyringsanlæg vil nedbringe emissioner yderligere og det arbejdes der med

allerede nu. BREF for fødevarer har krav om grænseværdier for luftemissioner

for foderproduktionen.
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Certificeret i henhold til internationale ledelsesstandarder

Energiemanagement

Økologisk

produktion

Miljøledelse

EnergiledelseFodersikkerhed



Sukkerfabrikken er omfattet af BAT-konklusioner

• Store fyringsanlæg fra 17. august 2017.

• Fødevarer, drikkevarer og mælk fra november 2019.
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Hvad gik godt i BREF processen? Hvad kan forbedres?
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Godt Forbedringsforslag

At der er inddragelse af 

virksomheder:

- Inddrage de der arbejder med miljø i 

praksis i virksomhederne. 

- Optimalt hvis hver fødevare blev 

behandlet særskilt. Der er store 

forskelle.

Tidlig inddragelse 12. maj 2014. Dog ret kort svarfrist – 4 hverdage for 2 

punkter. Øvrige punkter fik 20 dage.

Analyseresultater indsamles –

uddybning af enkelte 

virksomheders data.

Dataindsamling burde være planlagt 

bedre. Data kunne ikke sammenlignes 

grundet forskellige forudsætninger.



Dataindsamling og behandling

Bedre planlægning og definition af prøvetagning, prøvetagningssteder og

analysemetoder:

 Sikre at resultaterne er akkrediterede eller der som minimum anvendes 

samme prøvetagnings- og analysemetode.

 Risiko er, at resultater ikke er valide, så der reguleres på forkert grundlag. 

Nordzuckers hovedkontor indsamlede data fra alle sites i syv lande – ikke

overraskende var de forskellige. I DK har vi haft en tradition for at levere

akkrediterede data til MST. Selv akkrediterede data tager ikke altid

udgangspunkt i at anvende samme analysemetode i forskellige lande.

Hvilke parametre udvælges fx P, N, klorid? Hvilken tidsperiode? 
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Samarbejde om BAT med øvrige sites i andre EU-lande?

MST besøgte en tysk sukkerfabrik og de tyske

myndigheder.

Hensigtsmæssigt da reguleringen af virksomhederne

skal være så ensartet som muligt i EU.

MST og sukkerfabrikkerne gennemgik udvalgte BAT

notes for at høre, hvordan MST forventede, at de skulle

reguleres.

Godt med løbende samarbejde for at vide

hvordan MST forventer at tolke teksterne og intervallet i

grænseværdierne.
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Vigtigt at være OBS på!!

Nordic Sugar skal ikke opfylde BREF’en for store fyringsanlæg, før opfyldelse af 

FDM BREF’en, fordi vores hovedaktivitet er sukkerproduktion, ikke

energiproduktion.

Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 40 skal der igangsættes en revurdering

når der offentliggøres en BREF, der vedrører et hovedlistepunkt.

Dvs. ikke hver gang der udkommer en BREF, som omfatter biaktiviteter. Det er

FDM BREF´en, der udløser revurderingen, og i forbindelse med denne

revurdering medtages også BREF´en for store fyringsanlæg.
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Hvordan udmøntes BAT-konklusionerne?

For ca. seks år siden gennemgik vi BAT-tjeklisten for sukker, og har fulgt

ændringerne løbende. Vigtigt at være OBS på de ændringer der kommer,

for nogle BAT-AEL’er kan være umulige at overholde. 

 investeringsplaner for overholdelse af kommende BAT-AEL’er.
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Ønske for implementeringen

 Ensartet implementering af BAT-AEL i EU landene, fx at sagsbehandlere har 

dialoger med kollegaer i andre EU lande.

 Øget gennemsigtighed i BREF processen, fordi det øger tilliden. Det kan 

måske give svar på hvorfor der vælges en bestemt parameter, en 

grænseværdi og hvorfor den pludselig ændres. Eller hvorfor noget røg ud og 

andet kom ind. Kunne det være muligt at sætte en video på møderne?

 BAT-AEL værdierne i Danmark ligger typisk i den mest restriktive ende. Gør 

de stadig det?  
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Tre råd om fremtidige BREF’er

1. Vær OBS på forudsætningerne for sammenligning af analyser 

fra forskellige lande, hvis I har virksomheder i flere lande (se på 

analysemetoden – er den forskellig/ens?). Og gå tidligt i gang 

med at undersøge og sammenligne analyseresultaterne.

2. Vær OBS på hvad der er jeres hovedaktivitet, hvis I skal opfylde 

flere BREF’er. 

3. Vær åben for samarbejde med den regulerende myndighed –

kommune eller MST, når BREF’en er i ”final draft”.
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Sidste dag i kampagnen januar 2019 – har I spørgsmål?
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