
Nyt om Miljøstyrelsens styrkede BREF-indsats  
juli 2016 
 

Med ønsket om en god sommer kommer her årets andet nyhedsbrev i 

2016 om Miljøstyrelsens arbejde med den styrkede BREF-indsats. 

Formålet med nyhedsbrevet er at holde vores interessenter 

orienteret. 

 

Oversigt over nyhederne 

1. Planlægning af BREF-dagen 2016 er i gang  

2. BREF for affaldsbehandling 

3. BREF for affaldsforbrænding 

4. Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler – interessentmøde og 

dataindsamling 

5. BREF om spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i 

den kemiske industri (CWW) 

6. Storskala produktion af kemiske organiske stoffer LVOC  

7. Store fyringsanlæg 

8. Jernmetal forarbejdning 

9. BREF for fødevarer, drikkevarer og mælk 

10. Ingen Art. 13 Forummøder eller Art. 75 udvalgsmøder siden sidst 

11. Nordiske BAT-rapporter – om både IED- og andre virksomheder 

12. Nyhedsbrevet kommer også på www.mst.dk  

 
1 Planlægning af BREF-dagen 2016 er i gang 

 

Planlægningen af BREF-dagen 2016 er gået i gang, og Eigtveds Pakhus er 

reserveret til mandag den 7. november 2016. Så sæt gerne kryds i kalenderen.  

 

Planlægningen bygger på tilbagemeldinger fra sidste års BREF-dag. Vi ønsker at 

sætte fokus på, hvordan danske virksomheder og myndigheder arbejder sammen, 

når implementering af BAT-konklusioner sker i den enkelte godkendelse eller 

revurdering. Hvad har virksomhederne allerede nu erfaret i processen, og hvilke 

muligheder har de for at få hjælp fra fx myndighederne i form af fx tjeklister og 

vejledninger? Hvilke fordele giver det i dag, at virksomhederne var aktive i det 

forberedende arbejde? Hvad skal vi huske i udviklingen af BREF og BAT-

konklusioner? 

 

Mange virksomheder står endnu ikke overfor at skulle have revurderet en 

godkendelse, da der endnu ikke er kommet BAT-konklusioner for deres branche.  

Derfor vil BREF-dagen 2016 som tidligere også give input til virksomheder og 

brancher, som er i gang med arbejdet omkring nye BREF-revisioner. Her er bl.a. 

den indledende dataindsamlingsproces vigtig, ligesom der vil være en kort 

introduktion til virksomheder, for hvem BREF og BAT er helt nyt.  

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

2 BREF for affaldsbehandling 

 

 

1. udkast til BREF for affaldsbehandling var i høring i perioden 18. december 

2015 til 18. marts 2016. Kommissionen modtog i alt 3.623 kommentarer til 

udkastet, heraf var godt halvdelen (1.834 kommentarer) relateret til BAT 

konklusionerne. Miljøstyrelsen bidrog med 134 kommentarer, hvoraf de 98 var 

relateret til BAT konklusionerne. Partnerskabet for WT BREF har i høj grad 

bidraget til emner og formulering af kommentarer. Nogle af de emner, 

Miljøstyrelsen har kommenteret på, er f.eks.: 

 Måling af emissioner: I forhold til kravene til danske anlæg er der lagt op til 

en forøget målehyppighed for kontrol af emissioner til luft og vand – især til 

vand. Også omfanget af stoffer, der skal måles for, er udvidet. Miljøstyrelsen 
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har kommenteret, at målinger ikke skal udføres for målingens skyld, men for 

at holde fokus på miljøbelastningen. Dvs. at omfanget af målinger skal kunne 

tilpasses, så anlæg med stabile emissioner kan nedsætte måleomfanget. 

 Måling af lugt: I udkastet er der lagt op til, at kravoverholdelse for lugt skal 

ske ved måling af NH3 og H2S i afkast, hvor der i Danmark er der tradition for 

at anvende lugtenheder. Miljøstyrelsen har ønsket muligheden for at beholde 

lugtenheder som metode for måling af lugt og alternativt støtte måling af NH3 

og H2S som indikatorer for lugt. 

 

Generelt er der i udkastet et godt fokus på ressourcedagsordenen. Herunder 

implementering af ”waste management”, acceptkriterier for affald samt 

sporbarhed af affald og procedurer, der sikrer adskillelse af affaldsfraktioner 

forud for behandling.  

 

Kontaktperson: Claus Lübeck Christensen (cllch@mst.dk, 72544399) 

 

3 BREF for affaldsforbrænding 

 

Dataindsamlingen for affaldsforbrændingsanlæg er ovre og ni danske anlæg har 

indleveret data. De bidrager på den måde til at skabe et godt fundament for den 

efterfølgende proces. 

 

TWG medlemmerne har i midten af april uploadet udfyldte spørgeskemaer på 

BATIS. AffaldPlus i Slagelse havde som forsøgsanlæg udfyldt skemaet, inden 

selve den officielle dataindsamling startede, og delte sine erfaringer med de 

øvrige referenceanlæg. 

 

IPPC-kontoret i Sevilla arbejder nu videre med at bearbejde alle data, og det 

forventes, at der kommer et udkast til BREF dokument i løbet af 2017.    

 

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

 
4 Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler – interessentmøde og 
dataindsamling 

 
 
 
 
 

 

Den 20. januar 2016 blev der afholdt møde for interessenter om den kombinerede 

BREF for overfladebehandling med organiske opløsningsmidler (Surface 

Treatment using Organic Solvents, STS) og træ og træprodukter imprægneret 

med kemikalier (Preservation of wood and wood products using chemicals, 

WPC). Der var et fint fremmøde af både virksomheder, teknologileverandører og 

kommuner, og der var en god og konstruktiv stemning på mødet. Emnet var 

primært den kommende indsamling af data fra virksomheder. 

 

Siden har Miljøstyrelsen bidraget til forberedelse af spørgeskema til denne 

dataindsamling. Det er fortsat planen, at IPPC-kontoret i Sevilla udsender 

spørgeskemaet til TWG medio juli, og Miljøstyrelsen sender det ud til 

virksomhederne umiddelbart herefter, med svarfrist i september.  

For WPC-delen (træ og træprodukter imprægneret med kemikalier) er tidsplanen 

p.t. ukendt, da kontoret i Sevilla har valgt at køre dataindsamlingen i et separat 

spor. 

 

Kontaktpersoner: Søren Jensen (sojen@mst.dk, 72 54 45 88), Anne Munch 

Christensen (anmch@mst.dk, 72 54 45 71) og Kirsten Grahn Nielsen 

(kigni@mst.dk, 72 54 43 57) 
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5 BAT konklusioner er nu offentliggjort om spildevands- og luftrensning og dertil 

hørende styringssystemer i den kemiske industri (CWW) 

 

BAT-konklusionerne for CWW er nu offentliggjort i EU-Tidende på alle 

europæiske sprog. BAT-konklusionerne skal herefter anvendes i nye 

godkendelser. Samtidig har Kommissionen besluttet, at BAT-konklusionerne skal 

udløse en ”partial”, dvs. en delvis revurdering, af eksisterende miljøgodkendelser. 

I den forbindelse er Miljøstyrelsen i gang med at afklare, hvordan ”partial” skal 

tolkes, og ikke mindst hvordan revurderingen skal foregå i praksis. 

  

Miljøstyrelsen udgiver snart en BAT-checkliste, som virksomheder og 

myndigheder kan bruge i dialogen om, hvordan CWW’s BAT-konklusioner er 

eller vil blive implementeret på virksomhederne. 

 

5.1 Supplerende BREF-dokument for den kemiske industri på vej 

Kommissionen vil desuden udarbejde et nyt supplerende BREF-dokument for 

den kemiske industri med bindende luftemissionsgrænseværdier (WGC - 

Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector). Kommissionen har 

endnu ikke meldt ud, hvornår arbejdet i den tekniske arbejdsgruppe sættes i 

gang, men det forventes igangsat i efteråret. 

 

Miljøstyrelsen værdsætter virksomhedernes bidrag til arbejdet med CWW BREF-

dokumentet og håber på et stort engagement, når der skal udarbejdes et stærkt 

dansk input til arbejdsgruppen for det nye WGC BREF-dokument. 

 

5.2 Hold øje med møde til efteråret 

I september/oktober vil Miljøstyrelsen invitere interessenter til et møde for at 

orientere om, hvordan revurdering af godkendelser i forhold til CWW BREF skal 

gribes an. På mødet vil vi også tale om vores forventninger til WGC BREF – 

blandt andet hvilke umiddelbare tanker om anvendelsesområde, dataformat og 

vigtigste typer af luftforurening, interessenterne har.   

 
Kontaktpersoner: Ruth Krogsgaard Sørensen (rukso@mst.dk), tlf. 7254 4260 og 
Hans Sand Kristensen (haskr@mst.dk), tlf. 7254 4448 
 

6. BREF om storskala produktion af organiske kemiske stoffer 

 

Der er afholdt afsluttende TWG møde i Sevilla i april 2016 for denne BREF, der 

omhandler produktion af organiske kemiske stoffer. Mindre 

produktionsvirksomheder er ikke omfattet af denne BREF, da den kun dækker 

produktioner på over 20 000 tons færdigvarer/år.  

 

På mødet blev der vedtaget konklusioner, der primært berører meget specifikke 

kemiske produktioner, der ikke finder sted i Danmark, med undtagelse af en 

virksomhed. Hovedparten af konklusioner, der vedrører spildevand og 

afledningen, dækkes ikke i denne BREF, men i CWW, se ovenfor for denne nyhed.    

 

Miljøstyrelsen vil i den kommende tid kontakte de få danske virksomheder, som 

eventuelt kan blive berørt.    

 

Kontaktpersoner: Kristine Stubdrup (krrst@mst.dk, tlf. 72544334) og Marianne 

Jordt (major@mst.dk, tlf. 72544943). 
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7 Store fyringsanlæg 

 

Sevilla kontoret har i april orienteret os om, at de fortsat er ved at vurdere og 

indarbejde kommentarer til pre-final draft. Derfor har de igen justeret tidsplanen 

og oplyst, at final draft først bliver forelagt Artikel 13 forummet i efteråret 2016.   

 

Vi forventer dog fortsat, at BREF-dokumentet med bindende BAT-konklusioner 

udsendes i 2017. 
 
Kontaktperson: Marianne Ripka (marip@mst.dk, tlf 29110789) 
 

8 Jernmetal forarbejdning 

 
Foto: Colourbox 

Revisionen af BREF for jernmetal forarbejdning (FMP) er skudt i gang, og 

Miljøstyrelsen har sammen med interessenterne afholdt et partnerskabsmøde 

den 6. april i Odense. Deltagerne drøftede kommentarer og ønsker til 

afgrænsning, struktur og vigtige miljøparametre, og der er på basis af dette 

indgivet ”initial positions” fra dansk side. Miljøstyrelsen forventer kick-off møde 

omkring oktober/november 2016. 

 

Kontaktperson: Henrik Bechmann Nielsen (hebec@mst.dk, tlf. 75544228)  

 

9 BREF for fødevarer, drikkevarer og mælk 

 

I løbet foråret 2016 har EIPPCB i Sevilla gennemgået i alt 353 indsendte 

spørgeskemaer med data og information om referenceanlæggene. Som opfølgning 

på den gennemgang blev der d. 2. juni 2016 afholdt et webinar for medlemmerne 

af den tekniske arbejdsgruppe, hvor EIPPCB præsenterede et udvalg af de 

indkomne data og gennemgik en række punkter, hvor de er stødt på data, der kan 

virke inkonsistente.  

 

EIPPCB bad den tekniske arbejdsgruppe om hjælp til at kvalitetssikre 

baggrundsdata samt komme med generelle bemærkninger til dataopgørelserne. 

Fristen for at kvalitetssikre data og indsende bemærkninger til EIPPCB er 31. 

august 2016.  

 

Henover sommeren vil de virksomheder, der som referenceanlæg har bidraget 

med data, medvirke til at kvalitetssikre data samt sikre, at præsentationen af 

deres egne data er korrekt. Herudover afholdes et partnerskabsmøde d. 9. august, 

hvor det bliver muligt at drøfte eventuelle generelle bemærkninger til 

dataopgørelserne. 

 

EIPPCB forventer på nuværende tidspunkt at kunne udsende 1. udkast til 

revideret BREF-dokument samt forslag til BAT-konklusioner omkring årsskiftet 

2016/2017. 

 

Kontakt: Mette Thorsen (metho@mst.dk, 72 54 41 24) 

 
10 Ingen Art. 13 Forummøder eller Art. 75 udvalgsmøder siden sidst 

 

Der har ikke været afholdt møder i Art. 13 Forum eller Art. 75 udvalget i 2016.  I 

efteråret forventer vi, at der afholdes et møde i Art. 13 Forummet, hvor bla. BREF 

for store fyringsanlæg vil blive behandlet, lige som vi forventer et opdateret 

arbejdsprogram præsenteret.  

 

Det forventes også, at der i efteråret bliver afholdt møde i Artikel 75 udvalget, 

hvor BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ og svin vil blive sat til 

afstemning. 
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BAT-konklusionerne for Non-ferro metaller er offentliggjort i EU Tidende d. 30. 

juni. Kun en enkelt virksomhed i Danmark er omfattet heraf. 

 

Nærmere oplysninger: Ulla Ringbæk (ur@mst.dk, tlf: 72544429)  

 

11 Nordiske BAT-rapporter – om både IED- og andre virksomheder 

 

 

Nordisk Ministerråd udgiver en til to tekniske rapporter om året om BAT i 

Norden. Rapporterne berører mange forskellige sektorer og mange forskellige 

størrelser af virksomheder. Nogle retter sig mod en sektor, andre mod et bestemt 

miljøproblem.  

 

De seneste år har hver anden rapport været tænkt som et fælles-nordisk indspil af 

viden om BAT-teknikker i Norden til EU's BREF-proces – og de har derfor 

handlet om IED-virksomheder. Og hver anden har været tænkt som 

vidensopbygning hos nordiske myndigheder og virksomheder – og de har derfor 

ikke handlet specifikt om IED-virksomheder.  

 

Den nordiske BAT-gruppes arbejde er beskrevet her: 

http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/ministerraad/nordisk-

ministerraad-for-miljoe-mr-m/institutioner-samarbejdsorganer-og-

arbejdsgrupper/arbejdsgrupper/arbejdsgruppen-for-holdbar-konsumtion-og-

produktion-hkp/bat-gruppen-best-available-technique-paa-miljoeomraadet  

 

Og publikationerne her: http://www.norden.org/da/nordisk-

ministerraad/ministerraad/nordisk-ministerraad-for-miljoe-mr-m/institutioner-

samarbejdsorganer-og-arbejdsgrupper/arbejdsgrupper/arbejdsgruppen-for-

holdbar-konsumtion-og-produktion-hkp/publikationer-og-rapporter  

 

Har man ønsker, til hvad kommende nordiske BAT-rapporter skal handle om, er 

man velkommen til at kontakte Miljøstyrelsen.  

 

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

 

 

12 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/national-

foelgegruppe/nyheder-om-bref-revisionerne/  
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