
 

Vær med i Miljøstyrelsens arbejde med at styrke BREF  

Februar 2020  

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 FDM: BAT-konklusioner for Fødevarer, drikkevarer, mælk og foder er offentliggjort 

 BREF WI: BAT-konklusioner for Affaldsforbrændingsanlæg og slaggesorteringsanlæg er 
offentliggjort  

 BREF: Kort status for de igangværende revisioner 

Møder i Art. 13 Forum og Art. 75 udvalget  

BREF-dagen 2019 og kommende BREF-dag 2020 

NY BREF-koordinator 

  



 

BAT-konklusioner for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk 
og foder (FDM) er offentliggjort 

BAT-konklusionerne for FDM-virksomheder blev 
offentliggjort i EU-tidende den 4. december 2019. 

Informationer om FDM og link til BAT-konklusionerne kan 
ses på Miljøstyrelsens hjemmeside:  

https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-
brefer/foedevarer-drikkevarer-og-maelk/ 
 
BAT-konklusionerne indebærer generelt en stramning i 
forhold til hidtil luftgrænseværdier for støv for flere 
underbrancher. 

Virksomheder omfattet af FDM BREF skal nu have indarbejdet BAT-konklusionerne i deres 
miljøgodkendelser i forbindelse med en revurdering. BAT-konklusionerne skal være 
implementeret på virksomhederne senest 4 år efter offentliggørelsen i EU-tidende, dvs. senest 4. 
december 2023. 

I forbindelse med udmøntningen af BAT-konklusionerne i Danmark, har Miljøstyrelsen udarbejdet 
BAT-tjeklister til brug ved revurderingerne. Listerne ligger også på ovenstående hjemmeside. 

Hjemmesiden forventes løbende opdateret. 

Vi modtager meget gerne spørgsmål med henblik på at kunne vejlede kommuner og virksomheder 
bedre. Svar på disse spørgsmål vil blive offentliggjort på hjemmesiden som en spørgsmål-svar-
service. Spørgsmål kan rettes til Miljøstyrelsen Erhverv på virksomheder@mst.dk.  

 

BAT-konklusioner for affaldsforbrændingsanlæg og slaggesorteringsanlæg (WI) er 

offentliggjort  

EU kommissionen har offentliggjort BAT-konklusioner for 
affaldsforbrænding (WI) i EU-Tidende den 3. december 
2019. 

Se evt. mere om BREF´-arbejdet på Miljøstyrelsens 

hjemmeside: https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/ 

 
Miljøstyrelsen er miljømyndighed for de affaldsforbrændingsanlæg og 
affaldsmedforbrændingsanlæg, der er omfattet BAT-konklusionerne. 

https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/foedevarer-drikkevarer-og-maelk/
https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/foedevarer-drikkevarer-og-maelk/
mailto:virksomheder@mst.dk
https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/


 

Kommunerne skal revurdere tilslutningstilladelser for forbrændingsanlæg, der har spildevand fra 
røggasrensning. BAT-konklusionerne gælder netop for denne type spildevand. 

Kommunerne er miljømyndighed for slaggesorteringsanlæg. Alt spildevand fra 
slaggebehandlingsanlæg er omfattet af BAT-konklusionerne. 

I forbindelse med udmøntningen af BAT-konklusionerne i Danmark har Miljøstyrelsen udarbejdet 
BAT-tjeklister til brug for revurderingerne. Listerne ligger også på ovenstående hjemmeside. 

Hjemmesiden forventes løbende opdateret. 

 

BREF – kort status for de igangværende revisioner 

BREF for slagterier og animalske råvarer 

Kickoff-mødet for BREF SA fandt sted i Sevilla i slutningen 
af juni 2019. Her blev rammerne for revisionsprocessen 
fastlagt. Referat fra mødet kan findes her: 
https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/saadan-faar-du-
indflydelse-paa-bat/bref-partnerskaber/slagterier-og-
animalske-bi-produkter/.  
 
 

Den tekniske arbejdsgruppe har i efteråret 2019 arbejdet med at udvikle det spørgeskema, der 
skal bruges til indsamling af data fra de virksomheder, der er udpeget som referenceanlæg. 
Dataindsamlingen løber fra januar til april 2020.  

Pt. har 11 danske anlæg meldt sig på banen. Hvis man som virksomhed ønsker at bidrage med 
data og at være med til at forme grundlaget for de kommende BAT-konklusioner, kan det nås 
endnu. Ligeledes er det muligt som teknologivirksomhed at bidrage med nye BAT-teknikker.  

Kontakt: Tanja Smetana (tasme@mst.dk) tlf.: 72 54 44 42 

 

BREF for smede-og støberivirksomheder 

 

Arbejdet med EU's revision af BREF dokumentet for SF 
(Smede- og støberivirksomheder) er begyndt i 2018 og 
forventes at være afsluttet primo 2023.  
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Miljøstyrelsen indkaldte branchens danske virksomheder til møde den 6. marts 2019 hvor der blev 
dannet en partnerskabsgruppe. Det er intentionen, at gruppen holdes orienteret omkring arbejdet 
med BREF'en samt at afholde nogle få møder hen over perioden. Miljøstyrelsen samler input fra 
gruppen til arbejdet med BREF'en som viderebringes til EU. 

Der har i september 2019 været afholdt opstartsmøde (KOM) i den tekniske arbejdsgruppe 
(TWG) hvor Miljøstyrelsen deltager. TWG arbejder p.t. på at færdiggøre materiale til 
dataindsamling om virksomhedernes emissioner herunder BAT-teknologier til rensning af 
emissioner fra de forskellige processer. 

Der afholdes møde i Sevilla primo februar 2020 om dataindsamlingen. 

Kontaktperson: Søren Andersen (soean@mst.dk) tlf.: 91 33 47 92  

 

BREF for overfladebehandling med organiske opløsningsmidler (STS) og Imprægnering af træ og 

træprodukter med kemikalier (WPC)  

Artikel 13 mødet for BREF for STS og WPC blev afholdt den 

14. oktober 2019 i Bruxelles med deltagelse af 

Miljøstyrelsen.  

Til artikel 13 mødet var der fremsendt 41 kommentarer til 

Final Draft. Ud af de 41 kommentarer vurderer EIPPCB, at 

halvdelen kan accepteres på forhånd. Et par kommentarer 

var rettet mod processen og blev ikke behandlet yderligere.  

På mødet var der ikke enighed om, at BAT-konklusion 11 om grænseværdien for VOC-emission fra 

den enkelte skorsten skulle strammes og omfatte det samlede anlæg. Nogle medlemslande 

ønskede det, mens industrien modsat ønskede en lempelse. Derfor valgte Kommissionen at 

fastholde formuleringen i BAT-konklusion 11.  Derudover har der været stor konsensus om 

indholdet i BAT-konklusionerne, og på baggrund af de fremsendt kommentarer, blev der kun 

besluttet mindre redaktionelle ændringer, som havde til formål at præcisere meningen med 

ordlyden i enkelte BAT-konklusioner.  

BAT-konklusionerne vil blive sendt til afstemning i Artikel 75 udvalget, som forventes afholdt i 1. 

kvartal i 2020.  Hvis afstemningen falder positivt ud, vil BAT-konklusionerne blive oversat til de 

forskellige medlemsstaters sprog og offentliggjort i 2. kvartal 2020. 

Kontaktperson: Marianne Ripka (marip@mst.dk) tlf.: 72 54 44 37  
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BREF for keramisk produktion (CER)  

Partnerskabet for revision af BREF'en for keramisk 
produktion er startet op, og 1. partnerskabsmøde blev 
afholdt i november 2019. Der var god tilslutning til mødet, 
og på baggrund af drøftelserne har Miljøstyrelsen besvaret 
det såkaldte Call for Initial Positions fra Sevilla-kontoret.  

Kickoff-møde i Sevilla forventes i april/maj 2020, og her vil 
Miljøstyrelsen deltage.  
 

Kontaktpersoner: Tina Schmidt (tisch@mst.dk) tlf.: 22 46 20 71 og Nils Nordholm (ninor@mst.dk) 

tlf.: 21 43 52 27 

 

BREF for tekstilindustrien (TXT)  

Sevillakontoret har nu udsendt første udkast til BREF'en, 
der er kommenteringsfrist til d. 20. marts 2020.  

Der er kun en dansk virksomhed, som bliver omfattet af 
BREF'en på nuværende tidspunkt. 

Kontaktperson: Nils Nordholm (ninor@mst.dk)                  

tlf.: 21 43 52 27 

 

BREF for luftrensning i den kemiske industri (WGC) 

1. draft af BREF for WGC er modtaget og indeholder 
forslag til BAT-konklusioner/BAT AELs. Partnerskabet er 
orienteret om dette. 

Der er planlagt et partnerskabsmøde den 3. februar 2020. 

Dette møde vil primært handle om en drøftelse af de 

foreslåede BAT-konklusioner/BAT AELs. 

Partnerskabets kommentarer vil indgå i de bemærkninger til 1. draft, som vi sender til EIPPCB 

(Sevilla-kontoret). Fristen for kommenteringen af 1. draft er den 28. februar 2020. 

Det forventes, at der holdes Final Meeting i TWG (den tekniske arbejdsgruppe) i 4. kvartal 2020. 

BAT-konklusionerne forventes vedtaget og offentliggjort i første halvår af 2021.  

Kontaktpersoner: Ruth Krogsgaard Sørensen (rukso@mst.dk) tlf.: 25 47 30 08 og Hans Erling 

Jensen (haeje@mst.dk) tlf.: 41 96 94 97 

mailto:tisch@mst.dk
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BREF for virksomheder der forarbejder jern- og metaller (FMP) 

Der er afsluttende teknisk møde (Final TWG Meeting) på FMP BREF'en i 

slutningen af marts-start april 2020. Formålet med mødet er at 

diskutere de endelige BAT- konklusioner for FMP BREF, og at opnå 

konsensus om de enkelte BAT-konklusioner og få dem endeligt fastlagt. 

Når TWG har afsluttet deres arbejde, sendes Final Draft til artikel 13 

Forum og efterfølgende til Artikel 75 udvalgsmøde.  

Den endelige BREF med BAT konklusioner vil formentlig blive 

annonceret i første eller andet kvartal 2021. 

Kontaktperson: Henrik Bechmann Nielsen (hebec@mst.dk)                    

tlf.: 22 46 85 34 

 

BREF-dagen 2019 og kommende BREF-dag 2020 

BREF-dagen 2019 blev en succes  

Deltagerne i BREF-dagen 2019 var generelt meget 

tilfredse med arrangementet og udbyttet af dagens 

oplæg og diskussioner. Det fremgår af den evaluering 

af dagen, som 64 ud af 118 deltagere har svaret på.  

 

”Vi er glade for, at BREF-dagen 2019 har givet stort udbytte både for de deltagere, som på forhånd 

havde viden og erfaring med BREF og BAT, men også for de nye, der ikke tidligere har arbejdet 

med området,” siger Nils Nordholm fra Miljøstyrelsens Industrikontor, som var en af arrangørerne 

bag dagen. 

BREF-dagen 2019 blev evalueret af 64 ud af 118 deltagere, og et stort flertal mener, dagen 

fungerer godt med en vekselvirkning af oplæg fra virksomheder og myndigheder.  

Forslag til BREF-dagen 2020 er velkomne 

Evalueringerne giver generelt det indtryk, at det er 

vigtigt med gode oplæg og diskussioner, som kan styrke 

deltagernes viden om udmøntning af BAT-konklusioner 

og om vilkårene for at opnå miljøgodkendelser.  

Forslag til indhold og oplæg på BREF-dagen 2020 kan 

sendes til Nils Nordholm: ninor@mst.dk 

mailto:hebec@mst.dk
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Møder i Art. 13 Forum og Art. 75 udvalget  

 

Der er afholdt møde i Artikel 13 Forum den 14. oktober 2019. 

På mødet blev BREF for overfladebehandling med organiske 

opløsningsmidler (STS) og Imprægnering af træ og 

træprodukter med kemikalier (WPC) behandlet. Se 

ovenstående nyhed. 

 

Det er planlagt, at starte revision af en enkelt BREF i slutningen af 2020. Det kunne være enten 

Overfladebehandling af metaller eller Storskala-produktion af uorganiske kemikalier. Allerede nu 

begynder det forberedende arbejde i Kommissionen med at planlægge næste runde af revisioner 

af BREF-dokumenterne. Det forventes, at forummet bliver involveret i denne planlægning ved et 

kommende møde før sommerferien.        

Der er afholdt møde i Art. 75 udvalget d. 17. juni 2019, hvor medlemsstaterne stemte om forslaget 

til BAT-konklusioner for henholdsvis affaldsforbrænding og for fødevarer, drikkevarer, mælk og 

foder. Begge BAT-konklusioner blev vedtaget med absolut flertal, da alle lande stemte for. Begge 

sæt BAT-konklusioner er nu endelig blevet offentliggjort i starten af december 2019. Læs i øvrigt 

de særskilte nyheder om det videre arbejde med at udmønte BAT-konklusionerne i de enkelte 

godkendeler, der begynder nu. 

I foråret 2020 er der planlagt et møde i udvalget, hvor der skal stemmes om forslaget til BAT-

konklusioner for Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler og imprægnering af træ og 

træprodukter med kemikalier (STS og WPC).  

 

Ny BREF-koordinator  

Ole Kristensen  

Ole er specialkonsulent i MST og ny BREF-koordinator fra 1. januar 
2020.  

Ole har i mange år arbejdet med regulering af virksomheder, såvel 
i kommunalt som i statsligt regi og har erfaring med 
implementering af BAT-konklusioner i miljøafgørelser.  

Ole kan kontaktes på tlf.: 21 55 73 23 eller mail: olekr@mst.dk. 

mailto:olekr@mst.dk

