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Orienteringsbrev om revurdering af miljøgodkendelser og 

tilslutningstilladelser på virksomheder, der foretager overfladebehandling 

med organiske opløsningsmidler (STS) herunder imprægnering af træ og 

træprodukter med kemikalier (WPC) 

 

EU kommissionen har offentliggjort BAT-konklusioner for virksomheder der foretager 

overfladebehandling med organiske opløsningsmidler (STS) herunder imprægnering af 

træ og træprodukter med kemikalier (WPC).  Offentliggørelsen blev foretaget i EU-

Tidende den 9. december 20201. Dette brev er en nærmere orientering. 

 

Myndigheder og koordinering  

De nye BAT-konklusioner betyder, at hvis I er myndighed for en virksomhed godkendt 

efter bilag 1, pkt. 6.7 (STS) eller 6.10 (WPC) eller 6.11 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal 

miljøgodkendelserne tages op til revurdering, jf. § 40 i godkendelsesbekendtgørelsen. 

Kommunen skal ligeledes tage tilslutningstilladelser for ovenstående virksomheder op til 

revurdering. Dette er i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 15.  

 

BAT-konklusioner for de nævnte virksomheder er præciseret nedenfor: 

 

6.7. Behandling af overflader på stoffer, genstande eller produkter under anvendelse af 

organiske opløsningsmidler, navnlig med henblik på appretering, påtrykning, påføring af 

overfladelag, affedtning, imprægnering, kachering, lakering, rensning eller vædning, med 

en forbrugskapacitet med hensyn til opløsningsmiddel på mere end 150 kg/time eller 

mere end 200 tons/år. 

 

6.10. Beskyttelse af træ og træprodukter med kemikalier, hvor produktionskapaciteten er 

større end 75 m3/dag, bortset fra behandling udelukkende mod blåsplint.  

 

6.11. Uafhængigt dreven rensning af spildevand, der ikke er omfattet af direktiv 

91/271/EØF om rensning af byspildevand, og som udledes af et anlæg på bilag 1 

(Godkendelsesbekendtgørelsen). 

 

 

                                                             
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.414.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A4

14%3ATOC 

 

Til miljømyndigheder for virksomheder omfattet af EU-kommissionens BREF-

dokument 

   

  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.414.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A414%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.414.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A414%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.414.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A414%3ATOC
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Tidsfrist for revurdering af miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse  

Revurdering af miljøgodkendelser og tilslutningstilladelser skal gennemføres, således at 

de fysiske anlæg kan efterleve BAT-konklusionerne inden for fire år, dvs. senest den 9. 

december 2024.  

 

Det er Miljøstyrelsens erfaring, at den 4 årige periode, hvorefter virksomhederne skal 

efterleve BAT-konklusionerne, kan være en udfordring. Alene revurderingsarbejdet kan 

betyde, at der skal udføres målinger, foretages vurderinger i forhold til 

emissionsintervaller, og vurderinger i forhold til andre BAT-konklusioner. Yderligere i 

den 4 årige periode skal virksomheden have mulighed for at undersøge og implementere 

de valgte løsninger, herunder evt. fysiske installationer.  

 

Opmærksomheden henledes også på, at der i forbindelse med revurderingen skal 

foretages en vurdering af, om der skal udarbejdes en basistilstandsrapport. 

Revurderingen kan i givet fald ikke afsluttes før der foreligger en fyldestgørende 

basistilstandsrapport jf. § 14 og 15 i godkendelsesbekendtgørelsen. 

 

Miljøstyrelsen anbefaler derfor at igangsætte arbejdet snarest. 

 

Revurdering af miljøgodkendelser 

Flere af de generelle BAT-konklusioner har til formål at opnå forbedret 

ressourceudnyttelse, idet forbruget af vand, energi og u-udnyttet råvare udgør en 

væsentlig miljøpåvirkning fra branchen som helhed. Ressourceeffektiviteten håndteres i 

BAT-konklusionerne dels gennem krav om miljøledelse og løbende forbedringer, og dels 

gennem BAT-konklusioner målrettet udnyttelse af energi, vand, rest/biprodukter og 

affald. Myndighederne skal lægge disse BAT-konklusioner til grund i forbindelse med 

revurderingerne.  

 

Andre BAT-konklusioner har intervaller for emissionsniveauer, der kan opnås med BAT, 

de såkaldte BAT-AEL’er (BAT-Associated Emission Levels).  

 

Myndigheden skal fastsætte grænseværdier der skal være på niveau med, eller under det 

højeste BAT-AEL interval for udledning af emissioner til luft og for direkte udledning af 

spildevand (særskilt udledning) til et vandområde. Miljømyndighederne fastlægger på 

baggrund af en BAT vurdering, hvor i intervallet grænseværdien skal ligge. 

 

BAT-konklusionerne medfører generelt en stramning i forhold til IE-direktivet. Bl.a. kan 

nævnes: 

 BAT-AEL for udledning til luft er strengere end de grænseværdier for VOC, som er 

fastsat i direktivets bilag V og i VOC-bekendtgørelsen.  

 Omfanget af målinger af udledninger til luft både som kontinuerte og 

stikprøvemålinger er væsentligt forøget. 

 

Der gøres opmærksom på, at bestemmelserne i IE-direktivets bilag V og VOC-

bekendtgørelsen samtidig skal overholdes. 
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Revurdering af tilslutningstilladelser  

Der henvises til spildevandsbekendtgørelsens § 15 om revurdering af 

tilslutningstilladelser på baggrund af en BAT-konklusion samt til det generelle 

orienteringsbrev om revurdering af tilslutningstilladelser for bilag 1 listevirksomheder 

udsendt 17. februar 2017 til samtlige kommuner2. 

 

Standardvilkår i forhold til BAT-konklusioner 

Listevirksomheder, der er omfattet af BAT-konklusioner, skal anvende standardvilkår 

i.fm. meddelelse af miljøgodkendelse og revurdering. Det omhandler pkt. 6.10 jf. 

”Bekendtgørelsen om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed”, afsnit 30. 

 

BAT-konklusionerne skal udmøntes ved meddelelse af revurdering af miljøgodkendelser.  

 

Standardvilkårene er gældende parallelt med BAT-konklusionerne. Er standardvilkår 

lempeligere end BAT-konklusioner, skal BAT-konklusionerne indskrives i 

miljøgodkendelsen og erstatte de relevante standardvilkår. Hvor standardvilkår derimod 

ikke er tilstrækkelige til at dække BAT-konklusionerne, skal BAT-konklusionerne benyttes 

til at opstille vilkår, således at det sikres, at alle BAT-konklusioner er udmøntet i 

godkendelsen.  

 

Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket, hvorvidt de to regelsæt også fremadrettet skal gælde 

parallelt.  

 

Men som der er nu, gælder både standardvilkår og BAT-konklusioner. Dvs. at I, når I har 

modtaget den af virksomheden udfyldte BAT-tjekliste, må stille vilkår med udgangspunkt 

i standardvilkårsbekendtgørelsen, men suppleret med de ekstra krav, der skal til, for at 

BAT-konklusionerne er opfyldt. 

 

Redskaber  

Miljøstyrelsen har udarbejdet redskaber, som kan støtte miljømyndighederne i arbejdet 

med at udmønte de nye krav i virksomhedernes miljøgodkendelser og 

tilslutningstilladelser.  

 

På Miljøstyrelsens hjemmeside findes en BAT-tjekliste. BAT-tjeklisten indeholder dels et 

faneblad med generelle BAT-konklusioner, som alle omfattede virksomheder skal 

efterleve, og dels en række faneblade med sektorspecifikke BAT-konklusioner for en 

række underbrancher.  

 

Virksomheden bør som indledning til revurderingen udfylde BAT-tjeklisten og dermed 

redegøre for, hvordan virksomheden lever op til BAT, som de er beskrevet i BAT 

konklusionerne.  

 

Kort om BAT og BREF  

EU’s miljøkrav til virksomheder bliver formuleret som BAT-konklusioner (Best Available 

Techniques) og indgår i BREF-dokumenterne (BAT Reference Documents).  BAT 

konklusionerne oplister de bedste tilgængelige teknikker for forskellige miljøforhold og de 

miljøvilkår (fx emissionsniveauer), der er forbundet med disse teknikker.  

 

                                                             
2 Brev af 17.  februar 2017 til kommunerne fra Miljøstyrelsen 

https://mst.dk/media/127813/brev-til-kommuner-170217-vedr-revurdering-af-tilslutningstilladelser.pdf
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BAT-konklusionernes lister er ikke udtømmende. Andre teknikker, som kan dokumentere 

samme niveau af miljøbeskyttelse, kan også accepteres.  

 

Spørgsmål  

Vi modtager meget gerne spørgsmål med henblik på at kunne vejlede kommuner og 

virksomheder bedre. Svar på disse spørgsmål vil blive offentliggjort som en 

spørgsmålsvar-service.  

 

Spørgsmål kan rettes til Miljøstyrelsen Erhverv på virksomheder@mst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 
Ole Kristensen 

Specialkonsulent 

+45 21 55 73 23 

olekr@mst.dk 

 

 

Se evt. mere om BREF/BAT arbejdet på Miljøstyrelsens hjemmeside link:  

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

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

