
INTRODUKTION
BREF-dagen bliver igen i år afholdt i Miljøstyrelsens egne lokaler på Tolderlundsvej i Odense. 

IE-direktivet, der ligger til grund for BAT/BREF dokumenterne, er under revision. På årets 
BREF-dag er fokus på selve BAT konklusionerne - både dem, der allerede er gældende i dag og 
fremtidens krav. Fokus er også på den grønne omstilling og EU’s dagsorden for fremtidens 
industri, som bliver sat i helikopterperspektiv af Mogens Lykketoft om industriens fremtid i 
Europa set fra miljøsynsvinklen. 

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

Undervejs er der mulighed for at stille spørgsmål, søge gode råd og debattere. Dertil kommer 
muligheden for at mødes på tværs af myndigheder, interesseorganisationer og virksomheder.

Der vil være debatter om de aktuelle BREF-dokumenter der er under revision – hvad kan 
virksomhederne forvente af krav – og hvordan kan vi sammen påvirke processen.

Om eftermiddagen er fokus bl.a. på virksomhedernes muligheder for anvendelse af ny 
miljøteknologi.

Vi ser frem til at se jer alle! 

TID OG STED
Onsdag den 29. marts 2023.
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 3, 5000 Odense – 5-10 minutters gang fra Odense Banegård.

Det officielle program starter kl. 10.00 og slutter kl. 15.30. 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 https://www.tilmeld.dk/brefdagen2023
Tilmeldingsfrist den 20. marts 2023.
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9.00 REGISTRERING, KAFFE, TE OG BRØD 

9.15 PROLOG - INTRODUKTION TIL BREF
• Claus Lübeck Christensen og Ole Kristensen – Miljøstyrelsen

Prologen er henvendt til deltagere med begrænset viden om BREF. Her gives en gennemgang af BREF-
arbejdsprocessen og en introduktion til arbejdet med BAT-konklusionerne. 

9.45 REGISTRERING, KAFFE, TE OG BRØD 

10.00 VELKOMST OG INTRODUKTION TIL DAGEN
Miljøstyrelsen byder velkommen til årets BREF-dag og dagens program introduceres. 

• Ole Kristensen – BREF-koordinator og ordstyrer, Miljøstyrelsen, giver kort introduktion til dagens praktik.

• Christian Bruhn Rieper – vicedirektør i Miljøstyrelsen byder velkommen til Miljøstyrelsen i Odense og introducerer 
dagens program.

10.10 THE TRANSFORMATION OF THE EUROPEAN INDUSTRY (oplægget er på engelsk)
• Daniel Montalvo – European Environment Agency

Framing state of environment in Europe, EU policies that react to the identified challenges, focus on regulation 
touching upon industry, key aspects of the three agendas listed 1) climate, 2) zero pollution and 3) circular economy.

10.40 BAT-KONKLUSIONER I FREMTIDEN
• Christian Odgaard Hellstrøm – Miljøministeriet 

BAT-konklusioner, Status for revisionen af IE-direktivet, der ligger til grund for BREF-dokumenterne. Hvad kan vi      
forvente og hvilken indflydelse kan det have på fremtidens BAT-konklusioner.    

11.00 MILJØLEDELSESSYSTEM FASTLAGT I BREF’ERNE
• Charlotte THY - Senior Product Developer & Lead Auditor, Bureau Veritas, Denmark

Miljøledelse fastsat i BREF’er, forskelle og ligheder med miljøledelse efter ISO 14001. BAT-kravet om miljøledelse i et  
strategisk virksomhedsperspektiv.
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11.45 NATIONALE PARTNERSKABER – HVORFOR DET?
• Tanja Smetana – Miljøstyrelsen

Hvorfor oprettes der partnerskaber i tilknytning til de respektive BREF ‘er, der er under revision. Hvad er    
værdiskabelsen i at oprette et partnerskab. Hvad er et partnerskab og hvem kan deltage og hvem deltager ofte?

12.00 FÅ ET FORSPRING – HØR OM STATSTILSKUD TIL DIN VIRKSOMHED
• Nanna Rørbech – Miljøstyrelsen

Miljøteknologisk Udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) kan give statstilskud til udvikling af nye
teknologiske løsninger. MUDP kan også give tilskud til verifikation af miljøteknologi, hvis du vil have afprøvet din
miljøteknologi af professionelle (ETV)

12.15 FROKOST OG NETVÆRK 

13.00 HVOR ER INDUSTRIEN I EUROPA PÅ VEJ HEN I RELATION TIL MILJØOMRÅDET?
• Mogens Lykketoft – forhenværende MF, minister, folketingsformand og formand for FN's Generalforsamling.

13.45 I DYBDEN MED DE ENKELTE BREF-DOKUMENTER 
• Tovholdere for de enkelte BREF-dokumenter  - Miljøstyrelsen

En dybere gennemgang af de enkelte BREF-dokumenter, hovedsageligt dem der er under revision. 
Kaffe og kage serveres ved de borde/stande, hvor de enkelte BREF-dokumenter drøftes.

14.30 MILJØTEKNOLOGILEVERANDØRER/BRANCHEN 
• Erik Christiansen, Miljøpolitisk konsulent, Dansk Miljøteknologi BREF arbejdets centrale betydning for at bane vej 

for anvendelse af nye miljøteknologier.

• Michael Skovgaard, Senior Application Director for water treatment in Industry, GRUNDFOS (Oplægget er på
dansk og/eller engelsk)
Decentralized water treatment and reuse in the industrial sector in EU.

15.15 OPSAMLING PÅ HELE DAGEN OG TAK FOR I DAG!
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KONTAKT

Kari Bach Nielsen (vedr. tilmelding)
Miljøstyrelsen
Tlf: 2027 1859
E-mail: karbn@mst.dk

Ole Kristensen
Miljøstyrelsen
Tlf: 2155 7323
E-mail: olekr@mst.dk
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