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Emner, som berøres i dette oplæg

Hvornår en teknik bliver anset som BAT
Hvordan kan en teknik blive anvendt via BAT og BREF-processen
Eksempler på danske miljøteknikkers bidrag til BAT
Hvordan programmer, der støtter udvikling af miljøteknikker, har bidraget til BAT
Vigtigste trin i BREF-processen for miljøteknikker
Anbefalinger hvis du har en teknik på vej
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Hvornår en teknik bliver anset som BAT

en defintion fra EU (IE direktivet, Artikel 3 (Definitioner), punkt 10)
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Bedste 
tilgængelige 

teknikker



Hvordan kan en teknik blive anvendt via BAT og BREF-
processen
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Beskrevet i baggrundsinfo i BREF’en

Danne grundlag for fastsættelse af emissionsintervaller, der kan opnås med BAT 
(BAT-AEL)

Blive anvendt af virksomheder, som får tilpasset deres miljøgodkendelse ihht
BAT (udmøntning)

Blive nævnt under ”emerging techniques” – og dermed blive set på ved næste 
BREF-revision (om måske 10 år)



Eksempel BREF Pulp og papir (2014)

Danske teknikkers bidrag til BAT/BREF

Teknik nyoptaget i BREF, men ingen grænseværdi-
intervaller (BAT-AEL)
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Eksempel BREF Store fyringsanlæg (2017)

Danske teknikkers bidrag til BAT/BREF

22 teknikker indmeldt, 12 
kom med i BREF og BAT-
konklusioner, herunder 
SCR-teknikken som vi 
tidligere har hørt om i dag
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Eksempel, BREF Affaldsforbrænding (2019) 

Danske teknikkers bidrag til BAT/BREF

13 teknikker indmeldt, heraf 
• 8 nævnt i selve BAT-

konklusionerne
• 10 beskrevet i BREF
• 7 uddybet i BREF eller 

nyoptaget

• ¾ tør røggasrensning: kombination af 
semitør og tør røggasrensning til at rense 
for sure gasser, dioxiner mm.

• MetClean: Rensning af spildevand fra våd 
røggasrensning, omtales som 
”krystallisering”. 

• MercOx: Skrubber med cirkulerende 
oxiderende væske (tilsætning af 
hydrogenperoxid) opsamler kviksølv og 
svovldioxid i røggassen. Teknik ikke ny, 
men beskrevet mere indgående og som 
anvendelig i flere sammenhænge, herunder 
til reduktion af kviksølvemission. 

• Cataflex: Posemateriale i posefiltre, tre lag 
fibre kombineret med membraner og 
katalytisk aktivt materiale, afhjælper bl.a. 
NOX og CO i røggassen. Teknik bredere 
beskrevet i nye BREF, og som anvendelig i 
flere sammenhænge, herunder ved SCR-
processer (NOx) og til reduktion af andre 
emissioner til luften.
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Miljøstyrelsens Udviklings- og DemonstrationsProgram (MUDP)

573 projekter støttet siden 2008
17 handler om teknologi, der er
direkte relevant for BAT
135 er måske relevante, de handler 
om teknologier til industrien
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BAT relevante MUDP projekter

Kronologisk (1)
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År Tema BREF Tilskudsmodtager Projekttitel

2008 Luft & støj LCP Catcon Reduktion af NOx m.m. fra biogasmotorer.

2008 Luft & støj LCP Catcon Reduktion af NOx fra biomasseenergianlæg

2010 Luft & støj LCP Haldor Topsoe A/S SCR DeNOx på halmfyrede kedler

2012 Luft & støj WT
Dansk Gasteknisk Center 

A/S
Svovlemissioner fra anvendelse af biogas

2012 Kemi STS Teknologisk Institut
KoMEKO; Substitution af kobolt i 

træbeskyttelsesmidler

2013 Affald & ressourcer WT Meldgård Recycling A/S Sigtning af slagge inden sortering 



BAT relevante MUDP projekter

Kronologisk (2)
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2013 Affald & ressourcer WI Afatek A/S
Genvinding af metaller fra den finkornede del 

af forbrændingsslagge

2013 Industriens miljøudfordringer FDM Graintec A/S

Effektiv varmlufttørring med øget 

genanvendelse af vand og reduceret 

lugtemission - eksemplificeret ved produktion 

af foder til fiskeopdræt og kæledyr

2013 Industriens miljøudfordringer TXT Teknologisk Institut
Udvikling af miljøvenlige imprægneringsmidler 

til tekstiler

2014 Vand & Klimatilpasning FDM Andelskartoffelmelsfabrikken Sønderjylland
Miljø- og økonomisk bæredygtig 

stivelsesproduktion

2015 Luft & støj LCP Aagaard A/S, 9560 Hadsund
Kompakt og energieffektiv filterløsninge til 

reduktion af støv i røggasser

2016 Luft & støj LCP Haldor Topsøe, DTU NOx emission control in biomass fired boilers



BAT relevante MUDP projekter

Kronologisk (3)
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2017 Affald & ressourcer TXT
Advance Nonwoven A/S (ANW) 

m. fl.

Udvikling af koncept til produktion af 

bæredygtigehamptekstiler

2018 Luft & støj LCP

Teknologisk Institut, PHX 

Innovation, Scandtec, CN 

Maskinfabrik

SHREK: Sekundær højeffektiv reduktion af 

emission fra kedler

2019 Luft & støj LCP

Weel & Sandvig Energi og 

Procesinnovation, PT 

Hyprowira Adhitama

PEAT-PEMS -II Peatland monitoring

2019 Industriens miljøudfordringer SA

C&D Foods Denmark, 

Sydvestjysk Pelsdyrfoder 

AMBA

Excellence in PetFoodWaste

2019 Industriens miljøudfordringer WT Hybridfilter A/S
Verifikation af hybridfilter til reduktion af H2S og 

lugt fra biogasanlæg



Forberedelse 

på BREF

Første indspil til 

EU-kommissionen

Teknisk 

arbejdsgruppe 

nedsættes

Opstartsmøde 

i teknisk 

arbejdsgruppe

Indsamling 

af data

Kvalificering af nye 

miljøteknologier
Første udkast 

til BREF til 

kommentering

Afsluttende 

møde i teknisk 

arbejdsgruppe

Endeligt udkast 

foreligger

EU-kommissionen 

vedtager BAT-

konklusioner

BAT-konklusioner 

oversættes og 

offentliggøres Miljøstyrelsen 

udgiver 

BAT-tjeklister

Miljøgodkendelser 

revurderes

Udmøntning

Forberedelse

Virksomheder skaber 

miljø-forbedringer

BREF

REJSEN

Faser, hvor indspil om nye teknikker er vigtigt



Timing

Ting tager tid

14

3 – 5 år
Opdatering igen efter ca 10 år 1 – 10 år?



Anbefalinger hvis du har ny teknik på vej

Ifht BAT/BREF

Søg evt finansiering via MUDP – nævn hvis teknik kan være BAT-relevant
Følg med i hvornår BREF-revision går i gang for din sektor
Deltag i Miljøstyrelsens partnerskaber
Meld din teknik ind som mulig BAT, hvis relevant, via de skemaer, den tekniske 
arbejdsgruppe sender ud (du kan få skemaerne via Miljøstyrelsens partnerskaber)
Vær klar til at kunne redegøre for de emissionsniveauer, anført som koncentrationer, 
som kan opnås med din teknik (mg/m3, mg/l)
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Lige den sidste anbefaling

Ifth BAT/BREF

…hvis du ikke nåede at få din teknik meldt ind som BAT ved BREF-revision, så fortvivl 
ikke
Den kan stadig være relevant, når virksomhederne skal opfylde BAT i deres 
miljøgodkendelser

Meld din teknik ind via de aktuelle skemaer
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Tak for opmærksomheden

Spørgsmål nu eller senere?

Birgitte Holm Christensen
bhc@niras.dk
+45 6011 4289
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