
Få et forspring 
– påvirk miljølovgivningen i EU

Sådan kommer du i gang med 
BREF-arbejdet



Danske virksomheder er blandt Europas 

bedste til at udvikle og anvende moderne mil-

jøteknikker. Det kommer naturligvis miljøet til 

gavn, men ofte er investeringerne også en god 

forretning, fordi de resulterer i mindre ressour-

ceforbrug i virksomheden.

Nu kan danske virksomheder være med til at 

påvirke miljølovgivningen i hele EU. Over de 

kommende år vedtager EU, hvilke miljøteknik-

ker, der skal sætte niveauet for de kommende 

miljøregler. Og den nye miljølovgivning bliver 

bindende for virksomheder på tværs af EU.

Det betyder, at danske virksomheder nu har 

chancen for at være med til at påvirke hvilken 

miljølovgivning, konkurrenter i eksempelvis 

Polen, Tyskland eller Frankrig skal leve op til

Det giver flere konkrete fordele:

uu Danske virksomheder får et forspring, når 

europæiske konkurrenter skal leve op til 

samme lovgivning.

uu Danske miljøteknologileverandører får 

en klar konkurrencefordel ved at få deres 

teknologier anerkendt som bedste tilgæn-

gelige teknik (BAT). 

uu Brugen af den bedst tilgængelige teknik vil 

forbedre miljøet på tværs af EU.

Miljøstyrelsen er din partner i arbejdet med at 

påvirke EU-lovgivningen. Vi står klar med pro-

fessionelle rådgivere og solid faglig indsigt til 

at hjælpe dig og din virksomhed.  På de næste 

sider får du råd til at komme i gang. 

Hvorfor skal du involvere dig?

uu Din virksomhed er omfattet af direktivet  

for industrielle emissioner. 

uu BREF-dokumenterne er groft sagt de 

spilleregler, din virksomhed skal følge de 

næste otte år frem til næste revision.

uu Det er nemt at få indflydelse. Enten 

som enkeltaktør, gennem din nationale 

miljømyndighed eller din nationale og 

europæiske brancheforening.

Hvad kræver det?

I skal afsætte ressourcer i virksomheden til 

at deltage i arbejdet. Det handler først og 

fremmest om at indsamle data til den tekniske 

arbejdsgruppe, der skriver udkast til BREF-

dokumentet, men også om at deltage i de 

møder, hvor I kan få jeres synspunkter fremført.

Giv din virksomhed et 
forspring
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Hvad er Bat/BREF
Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljø-

beskyttelsesloven begrænse forureningen, så 

det svarer til, hvad de bedste tilgængelige tek-

nikker (BAT = Best Available Techniques) kan 

præstere. 

For ca. 30 forskellige sektorer har EU Kommis-

sionen fastsat, hvad der er bedst tilgængelig 

teknik. Det sker i de såkaldte ”BAT reference 

documents” (BREF-dokumenter). Dokumenter-

ne revideres hvert ottende år, så nye teknikker 

kan blive en del af lovgivningen. 

Som en del af det nye direktiv for industrielle 

emissioner (IED) bliver disse BREF-dokumenter 

bindende for industrivirksomheder og for store 

svine- og fjerkræbrug. Det får med andre ord 

stor betydning, hvilke teknikker, der betragtes 

som BAT. 

Er din virksomhed omfattet af IED-direktivet, 

har du med andre ord en interesse i, at dine 

synspunkter bliver taget med i revisionen af 

BREF-dokumentet for dit område. 
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Den typiske BREF-proces
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VaRiGHED: 3 åR

BREF-dokumenterne bliver som nævnt revideret hvert ottende år. 
En revision følger typisk nedenstående proces:

HVoR kan jEG Få inDFlyDElSE?

Vær tidligt ude, og sørg for at have data med! Så simpelt kan de grundlæggende råd til  

virksomheder, der vil have indflydelse på BREF-dokumenterne, formuleres.

timing
Jo tættere på det endelige udkast til BREF-doku-

mentet, processen kommer, jo mindre er det muligt 

at få ændret i teksten. Sørg derfor for at få dine input 

med tidligt. Gerne i forlængelse af den tekniske 

arbejdsgruppes opstartsmøde eller som minimum 

efter første udkast ligger klar.

Data
Den, der har data, får indflydelse. Når arbejdsgrup-

pen vurderer hvilke teknikker, der skal være BAT, er 

det i sidste ende data, der afgør det. Kan man doku-

mentere, at teknikken leverer de påståede resulta-

ter? Derfor står virksomheder, der kan fremlægge 

dokumentation, også stærkere.

Når BAT-konklusionerne er offentliggjort, går der fire år,  
før virksomhederne skal leve op til de nye grænseværdier.
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Det er ikke svært at kaste sig ind i arbejdet med at påvirke miljølovgivningen, 
og din virksomhed kan være med på mange niveauer. I Miljøstyrelsen står vi 
klar til at hjælpe dig og din virksomhed til at blive hørt i BREF-arbejdet.  

Derudover er der en række gode råd: 

uu Få indsamlet data tidligt i processen.

uu Få indsendt dine input til arbejdsgruppen tidligt i processen. 

uu Tag del i nationale BREF-grupper, hvor virksomheder mødes og deler erfaringer.

uu Brug din brancheorganisation og din europæiske brancheorganisation.

uu Brug rådgiverne i Miljøstyrelsen.

uu Følg med i nyheder på dit område på Miljøstyrelsens hjemmeside 

Ved at tage del i arbejdet med at påvirke miljølovgivningen for hele EU sikrer din virksomhed, at 

det ikke bliver dine konkurrenter andre steder i EU, der svinger taktstokken for dit område. 

Gode råd til at få indflydelse 
på BREF-arbejdet

Hvornår behandles BREF’en for 
mit område? 

Hvilke BREF’er, der skal revideres, 

bliver offentliggjort med 

mellemrum.  

Du kan se, hvilke BREF’er der er 

under revision her, og holde dig 

opdateret.

Hvordan indsamler  
jeg data? 

Der findes ikke et dataformat, 

men du kan hente inspiration i 

de data, der ligger til grund for de 

eksisterende BAT-konklusioner på 

dit område. Du kan også komme 

med forslag til dataformat, når den 

tekniske arbejdsgruppe holder 

opstartsmøde.

Hvem kan hjælpe mig med 
BREF-arbejdet? 

Du kan både hente hjælp 

hos Miljøstyrelsen og hos 

din nationale og europæiske 

brancheorganisation.

Du kan se, hvem  

du skal kontakte i  

Miljøstyrelsen her.

VæRktøjER til BREF-inDFlyDElSE
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