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Hermed andet nyhedsbrev i 2014 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 National følgegruppe i højere grad 

anvendes til dialog og drøftelse og mindre til information.  

 

 

Oversigt over nyhederne 

 Hvad mener du? National følgegruppe samles 

 Kommunikationsindsats – film 

 Status på afstemninger om BAT 

 Partnerskab om affaldsbehandling og TWG undergrupper 

 BREF om husdyrbrug 

 ”Front loading” på fødevarer, drikkevarer og mælk 

 Store fyringsanlæg – uformelt TWG møde 

 Organiske kemikalier i stor skala – LVOC 

 Ikke-jernmetaller – NFM afsluttende møde 

 Træbaserede paneler, spånplader o.l.  

 BREF-dagen 2014 

 Nyhedsbrevet kommer også på www.mst.dk  

 

 

Hvad mener du? National følgegruppe samles 

 

 Snart skal BREF-revisioner i gang indenfor det kemiske område. 

Hvordan bør strategien for revisionerne være? Skal nogen slås sammen 

eller holdes adskilt? 

 Hvad har effekten været af den styrkede BREF-indsats? Har 

følgegruppen kunnet mærke forskel fra tidligere? Har Danmark fået sine 

synspunkter bedre igennem ved BREF-revisionerne? 

 

Det er nogle af de spørgsmål, vi gerne vil diskutere med jer, så vi beder jer 

reservere datoen fredag den 26. september 2014 kl. 10 – 13 for næste 

møde i National følgegruppe hos Miljøstyrelsen i Strandgade 29, 1401 

København K. Vi byder på en let frokost. 

 

Vi modtager også meget gerne forslag til andre emner til drøftelse i følgegruppen 

fra jer.  

 

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

 

Kommunikationsindsats – film 

 

En kort film på to til tre minutter er ved at blive optaget. Den vil fortælle om hvor 

vigtigt det er, at danske virksomheder inddrages i BREF-arbejdet. Filmen er en 

del af den målrettede kommunikation, der blev sat i gang i 2013. Næste 

nyhedsbrev vil fortælle, hvor den kan ses 

  

Kontaktperson Birgitte Holm Christensen (bihol@mst.dk, 7254 4537) 
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Status på afstemninger om BAT 

 

BAT-konklusionerne for pulp og papir blev stemt igennem i Art. 75 udvalget d. 6. 

maj, og oversættelser pågår nu. D. 24. juni mødtes Art. 75 udvalget igen, og denne 

gang blev der opnået tilslutning til forslag om BAT konklusioner for 

raffinaderier.  

Der forventes afholdt møde i Art. 13 Forum sidst i september, hvor forummets 

udtalelse skal indhentes om BREF for spildevands- og luftrensning mv. i kemisk 

industri og måske om BREF for træbaserede paneler. 

Revisionen af BREF for affaldsforbrænding er skudt i gang i maj, og vi forventer, 

at revision af BREF for overfladebehandling med organiske opløsningsmidler og 

udarbejdelse af den nye BREF om træbehandling med kemikalier igangsættes til 

efteråret. 

 

Kontaktperson Ulla Ringbæk (ur@mst.dk tlf. 7254 4429) 

 

Partnerskab om affaldsbehandling og TWG undergrupper  

 

Partnerskabet for affaldsbehandling har ydet et værdifuldt bidrag til de 

indledende diskussioner om blandet andet ”scope” (formål og målgruppe) og 

struktur for BREF dokumentet samt de tilhørende BAT konklusioner. Det har 

haft stor betydning for Danmarks bidrag til WT BREF revisionen. 

 

Der er oprettet 4 undergrupper under den tekniske arbejdsgruppe for WT BREF 

revisionen. Miljøstyrelsen deltager aktivt i undergruppen for biologisk behandling 

og i den undergruppe, som har forestået udarbejdelsen af et spørgeskema til 

indsamling af data. To danske anlæg (NORD og Avista Oil) har afprøvet en 

næsten færdig version af dataindsamlingsarket med henblik på at give brugerens 

erfaringer og kommentarer videre til arbejdsgruppen.  

 

Kommissionen lancerede sidst i juni dataindsamlingen, hvor der er dead line 

31/10-14 for at melde anlægsspecifikke data ind.  

 

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

 

BREF om husdyrbrug. 

 

Miljøstyrelsen har sammen med de hollandske miljømyndigheder valgt at bistå 

Kommissionen med hjælp til at  

 Verificere data i kap 4 om teknikkers miljøeffekt, som danner grundlag 

for BAT-konklusionerne i kap 5. 

 Tilføje yderligere information til BAT-konklusionerne, som vil forbedre 

kravenes kvalitet og muligheden for at håndhæve dem.  

Materialet skal præsenteres for EIPPCB til september, men er allerede sendt til 

Sevilla for at kunne indgå i færdiggørelsen af det endelig baggrundsdokument, 

som forventes udsendt til september. 

 

Afsluttende møde i den tekniske arbejdsgruppe forventes i slutningen af året. 

Datoen er endnu ikke fastlagt. 

 

Kontaktperson Cecilia Andreasson (ceand@mst.dk tlf 72 54 46 50) 
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”Front loading” på fødevarer, drikkevarer og mælk 

 

Medio april 2014 bad EIPPC om ønsker til revisionsprocessen for BREF for 

fødevarer, drikkevarer og mælk. Miljøstyrelsen afholdt partnerskabsmøde d. 7. 

maj, hvor rammerne for input til processen blev drøftet. De vigtigste danske 

synspunkter blev sendt til Sevilla ultimo maj, og omfattede blandt andet et stærkt 

ønske om ny brancheopdelt struktur for både BREF-dokument og BAT-

konklusioner, samt et ønske om at BAT-konklusioner skal formuleres præcist og 

entydigt, med henblik på at kunne fastlægge kontrollerbare vilkår. 

 

EIPPCB har i alt modtaget 971 synspunkter, som nu skal kategoriseres for at 

fokusere dagsorden og diskussion til kick-off mødet. Dato for kick-off mødet er 

endnu ikke fastlagt.  

 

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

 

Store fyringsanlæg – uformelt TWG møde 

 

I juni måned blev der ekstraordinært afholdt et uformelt TWG møde, hvor 

udvalgte emner blev drøftet.  Miljøstyrelsen var stærkt repræsenteret på mødet. 

Af særlig interesse for Danmark var sammenhængen mellem IED og BREF 

dokumentet, anlæg med varierende last samt BAT konklusionen for 

energieffektivitet. 

 

Danmark fremførte vores synspunkter til de nævnte emner sammen med de 

øvrige TWG medlemmer, og EIPPCB kontoret arbejder videre både med 

kommentarerne fra mødet og de skriftlige kommentarer til 1. udkast til BREF 

dokument.  Et konkret resultat af mødet var, at der nedsættes en taskforce, som 

skal indsamle supplerende data til brug for en ændring af BAT-konklusionen for 

energieffektivitet fra årlig til design værdi. 

Der er indkaldt til et partnerskabsmøde den 2. september 2014, hvor bl.a. det 

uformelle TWG møde er på dagsordenen. 

 

Kontaktperson: Marianne Ripka (marip@mst.dk, 72 54 44 37) 

 

Organiske kemikalier i stor skala - LVOC  

 

 

Den endelige draft har været til kommentering med deadline den 4. juli 2014. 

Scope er produktion af organiske kemikalier på større anlæg, dvs. mere end 

20.000 tons om året. 

Miljøstyrelsen har haft kontakt til en håndfuld danske virksomheder – både 

produktionsvirksomheder og teknologileverandører – men de danske 

virksomheder har enten en produktionskapacitet, som er lavere end målgruppen 

eller er ikke omfattet af teknologibeskrivelsen. En af de danske teknikker er dog 

beskrevet som en kommende teknik (emerging technique) 

 

BAT-konklusionerne i draften er meget specifikke i forhold til LVOC-

virksomheder, så vi forventer ikke at de får direkte indflydelse på miljøkravene til 

danske virksomheder. 

 

 

Kontakt: Gudmund Kjær Hansen (gukha@mst.dk, 7254 4345)  

 

 

 

mailto:metho@mst.dk
mailto:marip@mst.dk


4 

Ikke-jernmetaller – NFM afsluttende møde  

 

Der har været afsluttende TWG møde om udkast til BREF for ikke-jernmetaller. 

På europæisk plan er det en stor industri, i Danmark væsentlig mindre.  

Det afsluttende TWG møde blev holdt i lyset af det nye IE Direktiv, som er 

kommet efter at denne BREF-revision er startet, betyder, at i hvert fald 

grænseværdierne i BREF’erne, kaldet BAT-AELs, skal være implementeret af de 

omfattede virksomheder indenfor fire år. Om det har været en medvirkende årsag 

til de usædvanligt mange split views (over 30 i løbet af mødet) skal være usagt.  

Til gengæld blev det i løbet af mødet klart, at f.eks. grænseværdier og principper 

fra BREF’er, der er længere i processen, i stigende grad kopieres. Dermed kan 

beslutninger taget i én BREF få meget videre betydning. 

 

Derfor tilsluttede Danmark af principielle årsager sig et split view sammen med 

fem andre stater og dele af industrien. Konkret var split viewet imod, at BAT for 

anlæg til svovlfjernelse tages ud af NFM-BREF’en og behandles mere generelt i en 

anden BREF. Vi mener, at anlæg/enheder til forureningsfjernelse, der er en 

integreret del af virksomhedens samlede anlæg og drift, bør behandles i BREF’en 

for virksomhedens BREF-aktivitet. Da det således er et principielt spørgsmål om 

organisering og afgrænsning af BREF’er med grænseflader eller endda overlap, 

ønsker Danmark sammen med bl.a. Holland og Finland split viewet behandlet i 

det kommende artikel 13 forummøde. 

De mange split views til trods fremstod det afsluttende TWG møde som godt, 

effektivt og med en konstruktiv dialog mellem medlemsstaterne og deltagende 

interessenter. 

 

Kontaktperson Søren Jensen (sojen@mst.dk 7254 4588).  

 

Træbaserede paneler, spånplader o.l.  

 

Branchen for træbaserede paneler, spånplader og lignende har ikke tidligere haft 

et BREF dokument. Så da der blev holdt afsluttende møde i den tekniske 

arbejdsgruppe var der stadig brug for at diskutere fælles målemetoder, 

omregningsfaktorer og lignende. Der var livlige diskussioner, men tonen på 

mødet var konstruktiv, og branchen gav udtryk for, at man havde lært meget 

undervejs i processen. Der blev indgivet split views om en række punkter, 

herunder om hvorvidt teknologien Regenerativ Termisk Oxidation, RTO, til 

rensning for formaldehyd og flygtige kulbrinter bør anses for BAT. Argumentet 

mod at se RTO som BAT var, at teknikken øger NOx-emissionerne og at 

omkostningerne er høje. Der blev fremlagt dokumentation fra industrien og 

mange tilsluttede sig den holdning, at teknikken ikke er BAT, mens enkelte holdt 

fast i, at den bør være BAT, eftersom den i nogle lande har fungeret i mange år. 

Miljøstyrelsen forventer, BREF for spånplader o.l. kommer på næste Artikel 13 

Forum møde, men har ikke modtaget indkaldelse og dagsorden endnu.  

 

Kontaktperson Birgitte Holm Christensen (bihol@mst.dk, 72544537) 
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BREF-dagen 

 

 

Der var positive tilbagemeldinger efter BREF-dagen i november sidste år. 

Miljøstyrelsen planlægger derfor en BREF-dag igen i 2014. Reserver derfor den 5. 

november 2014. BREF-dagen 2014 vil blive holdt i Eigtveds Pakhus i 

København.  

 

 

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

 

Nyhedsbrevet kommer også på Miljøstyrelsens hjemmeside 

 

Dette nyhedsbrev kommer på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor man også kan 

finde tidligere nyhedsbreve. 

 

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-

+bedst+tilgaengelige+teknik/national-foelgegruppe/  
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