
INTRODUKTION

BREF-dagen har i 2020 særligt fokus på nye grønne teknologier i Danmark, og hvordan disse  
indgår  i BREF-dokumenter. 

Vi skal høre myndighederne fortælle om hvordan og hvornår, man kan indmelde nye danske 
teknikker og virksomhedernes erfaringer med at få miljøkrav baseret på nye 
BAT - ikke mindst om udstyrsleverandørers bud på grønne teknikker.

Selvom der er særligt fokus på teknikker/teknologier på årets BREF-konference, vil vi også som 
vanligt introducere til BREF-arbejdet generelt. 

I år er konferencen digital  men der er afsat god tid til spørgsmål undervejs. Det digitale format gør 
samtidig, at flere har mulighed for at være med og dermed også deltage i debatten. Fx vil der efter 
frokost være mulighed for at gå i dialog i ”break-out-groups” og på den måde mødes på tværs.

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

TID OG STED

Onsdag den 3. november 2020. Digitalt via TEAMS.
Efter tilmelding sendes et link om morgenen tirsdag den 3. november på selve dagen for konferencen. 

Det officielle program starter kl. 10.00. 

Kl. 9.15 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

BREF-

DAGEN2020

03.11.20

https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/saadan-faar-du-indflydelse-paa-bat/bref-dagen/
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9.00 LOGIN 

9.15 PROLOG - INTRODUKTION TIL BREF

Prologen er henvendt til deltagere med begrænset viden om BREF. Her gives en introduktion til BREF og 

BAT-konklusioner (BAT-C), de forskellige begreber og den overordnede proces. 

• Birgitte Holm Christensen – seniorrådgiver, NIRAS

10.00 VELKOMST OG INTRODUKTION TIL DAGEN

Miljøstyrelsen byder velkommen til årets BREF-dag, og dagens program introduceres. 

• Christian Bruhn Rieper - vicedirektør i Miljøstyrelsen 

• Tine Due Hansen – facilitator, Miljøstyrelsen & Birgitte Holm Christensen - digital facilitator, Niras.

10.10 VIDEOHILSEN FRA MILJØMINISTER LEA WERMELIN

10.20 STARTEN AF BREF-PROCESSEN, FRONTLOADING

• Ole Kristensen, Miljøstyrelsen
Status for BREF.

• Tanja Smetana, TWG-medlem for slagterier og biprodukter, Miljøstyrelsen
”Front loading” - er nu mere vigtigt end tidligere også når det gælder fastlæggelse af BAT. 

• Birgitte Kjær, chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer 
Indmelding af data og herunder bud på BAT er den bedste mulighed for at påvirke valg af Key Environmental Indikator (KEI).

• Karen Sørensen, seniorspecialist, Teknologisk Institut 
Teknologi til vandgenbrugsløsninger på fjerkræsslagteriet HKScan som eksempel på en mulig BAT.
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11.20 BIO-BREAK – kaffe, the og (eget) brød. Mm…

11.30 SLUTNINGEN AF BREF-PROCESSEN, FINAL MEETING I

Fra final TWG til BAT-C:

• Marianne Ripka, kemi-ingeniør, Miljøstyrelsen
Hovedprocestrin fra final TWG over Art 13-forum og afstemning i Art 75-forum. Teknikleverandørers rolle i final TWG.

• Inge Margrethe Jensen, environmental manager, FMC Site Rønland
BAT i miljøgodkendelsen. 

12.10 FROKOST

12.50 SLUTNINGEN AF BREF-PROCESSEN, FINAL MEETING II

• Mikkel Nygaard Larsen Umicore
Oplæg fra teknik-leverandør, som leverer til en sektor, der har haft final meeting.

• Birgitte Holm Christensen, seniorkonsulent, Niras
Undersøgelse af hvordan udvikling af grønne teknikker i Danmark har påvirket BAT-C bla. teknikker støttet af udviklingsprogrammet MUDP.

13.30 ERFARINGS-UDVEKSLING i break-out-grupper – organiseret med MST og NIRAS som digitale bordstyrere

Fx:

Hvordan finder man ud af hvad der findes af nye teknikker? Kontakt til udviklingsprogrammer, universiteter, virksomhedernes udviklingsafdelinger, andre 

udviklere?

Hvordan identificerer man bedst de mest bæredygtige teknikker? Hvordan kan man sikre, at de mest bæredygtige teknikker ligger til grund for BAT-

konklusionerne?

14.00 Opsamling på gruppesamtaler 

14.15 Afslutning – perspektivering ved Susanne Ulrich , kontorchef, Miljøstyrelsen.
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KONTAKT

Tine Due Hansen

Miljøstyrelsen

T: 2027 1960

M: tidha@mst.dk

Ole Kristensen

Miljøstyrelsen

T:  21 55 73 23

M: olekr@mst.dk

Birgitte Holm Christensen

Niras
T: 6011 4289 

M: bhc@niras.dk


