
Nyt om Miljøstyrelsens styrkede BREF-indsats 
februar 2017 

Hermed årets første nyhedsbrev i 2017 om Miljøstyrelsens arbejde 
med den styrkede BREF-indsats.  

Oversigt over nyhederne 
• Affaldsbehandling – sidste udkast til BAT konklusioner inden afsluttende

møde 
• Partnerskabsmøde om affaldsforbrænding
• Store fyringsanlæg på artikel 13 møde
• Jernmetalforarbejdning har haft Kick-off-Møde
• Første udkast til BREF for fødevarer, drikkevarer mælk og foder (FDM)
• Arbejdsprogrammet for 2017
• Kan man stille krav til ressourceeffektivitet via BAT-konklusioner?
• BREF-dagen trak fuldt hus
• Nye rapporter om BAT i Norden – slagterier og skibsværfter
• Nyhedsbrevet kommer også på www.mst.dk

Affaldsbehandling  – sidste udkast til BAT konklusioner inden afsluttende møde 
Miljøstyrelsen modtog i januar 2017 det sidste udkast til BAT konklusioner for 
affaldsbehandlingsanlæg (WT). BAT konklusionerne er en revision af 1. udkast til 
BAT konklusioner, som var i høring for et år siden. Udkastet til BAT konklusioner 
ledsages af et baggrundsnotat, hvor EU Kommissionen redegør for, hvorfor BAT 
konklusionerne er formuleret, som de er. BAT konklusionerne skal diskuteres og 
vedtages af den tekniske arbejdsgruppe på et møde i Sevilla i marts 2017. Forud 
for dette møde afholder Miljøstyrelsen partnerskabsmøde den 22. februar 2017, 
hvor BAT konklusionerne diskuteres med branchen og interessenter. Materialet 
kan downloades på partnerskabets hjemmeside:  

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/bat-bref/bref-
partnerskaber/affaldsbehandling/ 

Kontaktperson: Claus Lübeck Christensen (cllch@mst.dk, 7254 4399) 

Partnerskabsmøde om affaldsforbrænding 
Partnerskabet om affaldsforbrænding (WI) mødtes d. 27. januar 2017 for blandt 
andet at drøfte, om datamaterialet havde givet anledning til ændringer i 
opfattelsen af, hvad der er vigtige miljømæssige parametre (key environmental 
indicators). Desuden blev EIPPCBs omfattende databehandlingsarbejde, hvor der 
for hvert anlæg vises resultater for emissioner til luft med som maximalværdier, 
97 percentiler og med og uden en række forskellige driftsforhold, præsenteret. 
Resultatet af partnerskabets drøftelser gives videre til EIPPCB, som er i gang med 
at udarbejde første udkast til BAT-konklusioner.  

Kontaktperson: Annemarie Brix (anbri@mst.dk, 7254 4288) 

Store fyringsanlæg på artikel 13 møde 
Miljøstyrelsen deltog i oktober 2016 i artikel 13 forummets møde, hvor Final 
Draft for store fyringsanlæg (LCP) blev diskuteret. Ved mødet deltog 
medlemsstater, brancheorganisationer og NGOer.  

Kommissionen havde på forhånd udvalgt emnerne til diskussion på mødet. Der 
var fortsat en del emner, som der ikke kunne opnås enighed omkring i 

http://www.mst.dk/
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forummet.  Kommissionen har registreret art. 13 forummets synspunkter, og 
disse formidles videre til artikel 75 udvalget, som forventes at mødes i første 
halvdel af 2017 for at stemme om BAT-konklusionerne.  Miljøstyrelsen vurderer 
ikke, at mødets resultater får betydning for danske anlæg.  

Kontaktperson: Marianne Ripka (marip@mst.dk, 72544437) 

Jernmetalforarbejdning har haft Kick-off-Møde 
Revisionen af BREF’en for jernmetalforarbejdning (FMP) tog for alvor fat med 
Kick-off-Mødet i Sevilla den 15-18. november 2016. Knap 70 deltagere fra 15 
medlemsstater samt repræsentanter fra europæiske industriorganisationer - 
EUROFER, EGGA, miljøorganisationen EEB og medlemmer fra Kommissionen 
tekniske kontor i Sevilla deltog i det 3½ dag lange møde.  

Opgaven med at levere udkast til spørgeskemaer for dataindsamlingen er 
efterfølgende påbegyndt. EGGA har påtaget sig at udfærdige 
spørgeskemaparametre for galvanisører primo 2017 og det forventes at 
dataindsamlingen startes i andet kvartal og frem til oktober måned 2017. En 
officiel rapport fra Kick-off-Mødet fra EU Kommissionens tekniske kontor 
forventes at komme inden for kort tid. 

Kontaktperson: Henrik Bechmann Nielsen (hebec@mst.dk, 72544228) 

Første udkast til BREF for fødevarer, drikkevarer mælk og foder (FDM) 
Miljøstyrelsen modtog den 31. januar 2017 det første udkast til BREF-dokument 
og BAT konklusioner for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, 
mælk og foder. EU Kommissionen har sat en endelig frist for kommentering af 
BREF dokumentet den 21. april 2017. Miljøstyrelsen har igangsat 
kommenteringen af udkastet ved blandt andet at sende udkastet til Partnerskabet 
for FDM BREF. Miljøstyrelsen afholder i den forbindelse et partnerskabsmøde 
den 2. marts kl. 11-15 et sted i Københavnsområdet. 

Læs udkast til BREF-dokument 

Kontaktperson: Mette Thorsen (metho@mst.dk, 7254 4124) 

Arbejdsprogrammet for 2017 
Art. 75 udvalget vedtog d. 3. oktober 2016 Kommissionens forslag til BAT-
konklusioner for de store svine- og fjerkræbrug. Den danske oversættelse er 
kvalitetssikret, og vi forventer offentliggørelse i EU Tidende meget snart. 

D. 5. april mødes Artikel 13 forummet for primært at udtale sig om forslaget til 
BREF om Organiske kemikalier i storskala (LVOC). Endvidere vil Sevillakontoret 
præsentere deres nye Referencerapport om Monitoring. 

EIPPCB har kun kapacitet til at opstarte 2 nye BREF-revisioner i 2017. 
Revisionen af BREF for tekstilfarverier forventes opstartet til sommer og 
revisionen af BREF for slagterier sidst på året. Der er endnu ingen indikationer af 
planer for 2018. 

Kontaktperson: Ulla Ringbæk (UR@mst.dk, 7254 4429) 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/FDM/FDM_31-01-2017-D1_b_w.pdf
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/FDM/FDM_31-01-2017-D1_b_w.pdf
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Kan man stille krav til ressourceeffektivitet via BAT-konklusioner? 
Kortlægning af BAT har traditionelt fokuseret på emissioner og hvordan de kan 
nedbringes. I mindre omfang har EU’s BAT-konklusioner stillet krav til 
ressource-effektivitet i industrien.  

Hvis ressource-effektivitet ønskes stimuleret via BAT-konklusioner, bør det 
afklares, hvad der skal til, for at det kan ske. For stramme eller for ensidige krav 
om ressource-effektivitet kan risikere at have den modsatte effekt, hvis ikke de 
opleves som acceptable og opnåelige af industrien. I værste fald kan krav risikere 
at ødelægge konkurrenceevne, hvis de bliver stillet på en uhensigtsmæssig måde. 
Desuden må man huske, at BAT-konklusioner vedrører en produktions-
virksomhed og ikke en produktions-kæde.  

Miljøstyrelsen har fået udarbejdet en rapport om dette. Den belyser muligheder 
for at stimulere ressource-effektivitet via BAT og via andre former for lovgivning 
samt de faldgruber, man skal passe på. Rapporten retter sig således mod 
eksperter fra industri og myndigheder, som deltager i EU’s arbejde med BAT-
konklusioner under direktivet for Industrielle Emissioner eller som indarbejder 
BAT-konklusioner i revurderinger og miljøgodkendelser. 

http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2016/nov/resorce-
efficiency-in-industries/  

Kontaktperson: Birgitte Holm Christensen (bihol@mst.dk, tlf: 7254 4537) 

BREF-dagen trak fuldt hus 
BREF-dagen den 7. november 2016 havde særligt fokus på rammerne for 
implementeringen af BAT-konklusionerne, samt hvordan Miljøstyrelsen og 
virksomheder sammen forbereder sig på revisionsprocessen - blandt andet ved at 
indsamle information om produktionsteknikker og miljødata, der afspejler 
danske produktionsforhold. Derudover omhandlede dagen virksomhedernes 
erfaringer, og der blev blandt andet stillet skarpt på, hvilke muligheder de har for 
at få hjælp fra Miljøstyrelsen i form af f.eks. tjeklister og vejledning.  

Der var fuldt hus på dagen med 130 deltagere. De var med dialog og spørgsmål 
med til at gøre dagen levende.   

Oplæg fra dagen kan ses nederst på siden her: http://mst.dk/virksomhed-
myndighed/industri/bat-bref/bref-dagen/  

Kontaktperson: Birgitte Holm Christensen (bihol@mst.dk, tlf: 7254 4537) 

Nye rapporter om BAT i de nordiske lande – slagterier og skibsværfter 
Nordisk Ministerråd udgiver rapporter om BAT i de nordiske lande. 

En ny rapport fortæller om BAT i nordiske slagterier og biproduktvirksomheder. 
39 virksomheder og 5 myndighedspersoner samt Danish Meat Research 
Institutes (DMRIs) viden danner grundlag for rapporten, som dels fortæller om 
eksisterende BAT og dels undersøger muligheder for og holdninger til helt nye 
BAT-ideer. Rapporten kan være relevant for den kommende revision af BREF for 
slagterier og animalske biprodukter (SA) 

En anden ny rapport, udarbejdet af danske COWI AS og finske Vahanen 
Environment OY, fortæller om BAT på nordiske skibsværfter. Afgrænsningen har 
været stålskibsværfter, men ikke skibe bygget i træ eller forstærket plastic. Fokus 
har været på overfladebehandling i forhold til vedligeholdelse og reparation, men 

http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2016/nov/resorce-efficiency-in-industries/
http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2016/nov/resorce-efficiency-in-industries/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/bat-bref/bref-dagen/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/bat-bref/bref-dagen/
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også i mindre udstrækning til skibsbygning. Ophugning, håndtering af 
ballastvand og motorreparationer har ikke været omfattet af projektet. Projektet 
kan indirekte være interessant for EU-BREF om overfladebehandling med 
organiske opløsningsmidler (STS). 

De nordiske BAT-rapporter kan findes her: 

http://norden.diva-
portal.org/smash/resultList.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&
sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&query=BAT&sortOrd
er=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&dswid=8
493  

Kontaktperson: Birgitte Holm Christensen (bihol@mst.dk, tlf: 7254 4537) 

Nyhedsbrevet kommer også på Miljøstyrelsens hjemmeside 
Dette nyhedsbrev kommer på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor man også kan 
finde tidligere nyhedsbreve og hvor man kan melde sig til og fra at modtage det. 

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/bat-bref/nyheder-om-bref-
revisionerne/ 

http://norden.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&query=BAT&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&dswid=8493
http://norden.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&query=BAT&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&dswid=8493
http://norden.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&query=BAT&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&dswid=8493
http://norden.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&query=BAT&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&dswid=8493
http://norden.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&query=BAT&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&dswid=8493
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