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Med ønsket om et godt nytår kommer her årets første nyhedsbrev i 

2016 om Miljøstyrelsens arbejde med den styrkede BREF-indsats. 

Formålet med nyhedsbrevet er, udover at holde vores interessenter 

orienteret, at skabe rum for, at møderne i den Nationale følgegruppe i 

højere grad anvendes til dialog og drøftelse og mindre til 

information. 

 

Oversigt over nyhederne 

• Første udkast til BREF for affaldsbehandling er nu til kommentering 

• Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler har holdt kick off 

møde 

• BREF om spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer 

i den kemiske industri (CWW) 

• Store fyringsanlæg 

• Stor tilslutning til BREF-dagen trods efterveer fra storm 

• Art. 13 Forummøde om bla. BREF for opdræt af fjerkræ og svin 

• Status for BREF-udarbejdelsen 

• Nyhedsbrevet kommer også på www.mst.dk  

 

Første udkast til BREF for affaldsbehandling er nu til kommentering 

 

 

Miljøstyrelsen modtog den 18. december 2015 første udkast til Waste Treatment 

BREF. EU Kommissionen har sat en endelig frist for kommentering af BREF-

dokumentet den 18. marts 2016. Miljøstyrelsen har pt. igangsat kommenteringen 

af udkastet ved bla. at fremsende udkastet til Partnerskabet for Waste Treatment 

BREF. Miljøstyrelsen afholder i den forbindelse et partnerskabsmøde den 4. 

februar kl. 10-14 hos Miljøstyrelsen, Strandgade, København.  

 

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

 
Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler har holdt kick off møde 

 
 
 
 
 

 

Som fortalt i sidste nyhedsbrev er BREF’en for overfladebehandling med 
organiske opløsningsmidler (Surface Treatment using Organic Solvents, STS) og 
BREF’en for træ og træprodukter imprægneret med kemikalier (Preservation of 
wood and wood products using chemicals, WPC) blevet slået sammen.  
 
Der blev afholdt kick-off møde  i november 2015 i Sevilla. Her blev arbejdet for 
BREF’en planlagt. Første større opgave i 2016 bliver indsamling af oplysninger 
om udledninger fra berørte virksomheder.  
 
Miljøstyrelsen har entreret med COWI, som hjælper med indsamlingen af data. I 
den forbindelse afholdes der et møde for interessenter d. 20. januar 2016 i 
Odense. På mødet skal der bl.a. aftales rammer og omfang af samarbejdet mellem 
interessenterne og Miljøstyrelsen. Berørte virksomheder, teknologileverandører 
og kommuner er inviteret. 

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

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

(kigni@mst.dk, 72 54 43 57) 
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BREF om spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den 

kemiske industri (CWW) 

BAT-konklusionerne i CWW BREF blev stemt igennem af Artikel 75 udvalget den 

3. december 2015, og de vil nu blive oversat og vedtaget af Kommissionen inden 

for de kommende måneder. Derefter færdiggøres BREF-dokumentet, og BAT-

konklusionerne vil blive offentliggjort i EU-Tidende. 

 

Der er opstået usikkerhed, om disse BAT-konklusioner skal udløse en 

revurdering. Kommissionen vil undersøge dette og forhåbentlig svare 

medlemsstaterne, inden BAT-konklusionerne offentliggøres. 

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

Store fyringsanlæg 

 

Sevilla-kontoret udsendte den 10. juli 2015 udkast til konsoliderede BAT-
konklusioner, som er resultatet af Final TWG Meeting, efterfølgende Webinar og 
skriftlig kommentering. Det er lykkedes for Miljøstyrelsen at få justeret et par 
formuleringer i udkastet, således at de særlige danske forhold bl.a. for biomasse 
tilgodeses.  
 
På baggrund af udkastet til BAT-konklusioner afholdt Miljøstyrelsen i november 
2015 et innovationsseminar med ca 40 deltagere bl.a. fra partnerskabet for store 
fyringsanlæg, Innovationsfonden, MUDPs bestyrelse mf. Deltagerne diskuterede 
udfordringerne og pegede på muligheder for at imødekomme de fremtidige 
miljøkrav. Bl.a. blev problemstillinger omkring Hg-måling, data ved halmfyring, 
surgasrensning og deNOx diskuteret. Innovationsfonden og MUDP bidrog med 
oplæg om muligheder for financiering af projekter.  
 
Efter planen udsendes udkast til BREF-dokument med BAT-konklusioner til en 
kort kommentering i januar 2016. Det er ikke sandsynligt, at der vil være 
væsentlige ændringer i BAT-konklusionerne, inden behandlingen i artikel 13 og 
75 i 2016.  
 
Kontaktperson: Marianne Ripka (marip@mst.dk, tlf 29110789) 
 

Stor tilslutning til BREF-dagen trods efterveer fra storm 

 

 

Mandag den 30. november var dagen efter stormen Gorm. Det var også datoen 
for den årlige BREF-dag, der blev holdt i Eigtveds Pakhus i København. Trods 
aflyste fly og væltede træer lykkedes det for 110 deltagere at nå frem, og alle oplæg 
blev præsenteret. Dagens første oplæg med Arla blev dog i al hast ændret til 
transmission via Skype på storskærm. Efter Arla fortalte HOFOR og Statoil om 
deres erfaringer med BREF-arbejdet, og Miljøstyrelsen fortalte om erfaringer 
med revurdering af miljøgodkendelser efter BAT-konklusioner. Om 
eftermiddagen var der fokus på fremtiden med et oplæg fra Kommissionen 
efterfulgt af paneldebat med DI, Landbrug & Fødevarer, Danmarks 
Naturfredningsforening og Dansk Miljøteknologi.  
 
Oplæggene kan ses på http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/bat-
bref/bref-dagen-2015/  
 
Kontaktperson: Birgitte Holm Christensen (bihol@mst.dk, tlf: 7254 4537) 
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Art. 13 Forummøde om bla. BREF for opdræt af fjerkræ og svin 

 

BAT-konklusionerne for intensivt opdræt af fjerkræ og svin (IRPP) blev 

behandlet på Art. 13 forummets møde den 19. oktober. Et af de punkter, der har 

været diskuteret indgående i den tekniske arbejdsgruppe, er emissionsinterval for 

ammoniak fra stalde med slagtesvin. Principielle forhold om grundlaget for det 

foreslåede interval blev drøftet på mødet. Miljøstyrelsen fremlagde ønske om et 

mere snævert interval med en lavere øvre grænse. Ønsket var forinden drøftet i 

Miljøstyrelsens baggrundsgruppe, hvor der var bred opbakning til ønsket, 

ligesom også ministeren støttede ønsket. Flere medlemmer af Art. 13 forummet 

støttede den danske tilgang, men desværre kunne der ikke opnås konsensus. Men 

at der overhovedet er kommet BAT-konklusioner med emissionsintervaller skal 

måske ses som et fremskridt – ikke alle havde forventet, det ville blive muligt, da 

revisionen gik i gang. 

 

Nærmere oplysninger: Heidi Ravnborg (heira@mst.dk, 72 54 44 71) og Birgitte 

Holm Christensen (bihol@mst.dk, tlf: 72544537) 
 

Status for BREF-udarbejdelsen 

Med offentliggørelsen af BAT-konklusionerne for fremstilling af træbaserede 

plader (WBP) d. 24. november 2015 er antallet af offentliggjorte BAT-

konklusioner nu 8. 

 

På et møde i Art. 75 udvalget d. 3. december 2015 stemte medlemsstaterne for 

BAT-konklusioner for Non-ferro metaller (NFM) og for Spildevands- og 

luftrensning mm. i den kemiske industri (CWW), så vi er snart oppe på 10. 

 

Sevilla-kontoret har netop genoptaget arbejdet med revision af BREF for 

jernholdige metaller (FMP). I 2016 planlægges opstart af den nye BREF for 

luftrensning i den kemiske industri (WGC) og revurdering af BREF for tekstiler 

(TXT). Det betyder, at der først tages fat på de for Danmark væsentlige BREF-

dokumenter for organiske finkemikalier, for slagterier og animalske biprodukter 

og for teglværker i 2017 eller senere. 

 

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

 

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/  

 
 

 


