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Hermed første 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 

 National følgegruppe samles i marts 2014  

 Kommunikationsindsats  

 BREF-arbejdet i 1. halvår 2014 – en kort status 

 Partnerskab om affaldsbehandling og kick off møde 

 BREF om husdyrbrug  

 Partnerskab for fødevarer, drikkevarer og mælk. Og foder.  

 Afsluttende møde for CWW, behandling af spildevand og spildgasser i kemisk industri 

 Store fyringsanlæg 

 BAT-cheklister 

 BREF-dagen november 2013  

 

 

National følgegruppe samles d. 14. marts   

 

Vi vil gerne bede Jer reservere datoen 14. marts 2014 kl. 10 – 12.30 for 

næste møde i National følgegruppe. Vi vil gerne inddrage jer i nogle af de 

større indsatser, vi er i gang med, men håber også, I vil sende forslag til drøftelse i 

følgegruppen. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt at indsende 

forslagene inden d. 21. februar. Nærmere oplysninger om mødet bliver 

sendt ud til følgegruppen senere.  

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

 

Kommunikationsindsats 

 

BREF-indsatsen skal styrkes, så Danmark står stærkere og bidrager aktivt til et 

bedre miljø, grøn omstilling og vækst. I den sammenhæng er det afgørende, at 

danske virksomheder inddrages. En indsats for at målrette kommunikationen 

blev sat i gang i 2013. Der er foreløbig udarbejdet en folder i papirversion og 

elektronisk version med introduktion til BAT om, hvordan man kan involvere sig, 

hjemmesiden er opdateret, case-historier er skrevet og en konference, BREF-

dagen, er afholdt, se særskilt nyhed om BREF-dagen.   

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

 

 

BREF-arbejdet i første halvår af 2014 - en kort status 

 

BAT-konklusionerne for klor-alkali-anlæg blev offentliggjort i EU-Tidende d. 11. 

december 2013, men BREF dokumentet er endnu ikke færdigt og offentliggjort; 

der er ingen berørte danske virksomheder. 

 

Vi venter fortsat på Kommissionens forslag til gennemførelsesretsakt med BAT-

konklusioner for raffinaderier og for pulp og papir. 

 

Det afsluttende møde for BREF for non-ferro-metaller afholdes muligvis medio 

marts, og også det afsluttende møde for BREF for træbaserede finerplader 

nærmer sig.  
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Forårets arbejde vil især koncentrere sig om at påvirke arbejdet med BAT-

konklusioner for store fyringsanlæg og for de store svine- og fjerkræbrug, lige 

som vi vil arbejde for en god afslutning på BREF om spildevands- og luftrensning 

mv. i den kemiske industri, der forventes sendt til Artikel 13 forum i marts. Der 

vil også blive lagt kræfter i dataindsamling mv for at forberede gode danske input 

til BREF for affaldsbehandling. Revisionen af BREF for fødevarer, drikkevarer 

og mælk blev skudt i gang i december, og her er vi godt i gang med 

forberedelserne. 

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

 

Partnerskab om affaldsbehandling og nyt fra det afholdte kick off møde  

 

Der har været kick-off møde for BREF for affaldsbehandling i Sevilla, som 

partnerskabet for affaldsbehandling efterfølgende er orienteret om.   

 

Det blev bla. vedtaget på kick-off mødet, at BREF-dokumentet skal indeholde 

underafsnit om 1) Biologisk behandling. 2) Mekanisk behandling og 3) 

Fysisk/kemisk behandling. I den tekniske arbejdsgruppe nedsættes tre 

undergrupper, der skal komme med forslag til input til hvert af disse tre emner. 

 

Der var på mødet bred opbakning til det danske ønske om at inkludere 

ressourceeffektivitet. Ressourceeffektivitet vil, ud over energi- og vandforbrug, 

også omfatte materialeforbrug og ressourcegenvinding i forhold til materiale-

output. Hvad angår materiale-output vil affaldshierakiet blive inddraget.  

 

Miljøstyrelsen planlægger at inddrage partnerskabet til et seminar om 

ressourceeffektivitet for at drøfte et muligt input til dataindsamlingsskemaet 

(forventet uge 9 el. 10). 

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

 

BREF om husdyrbrug. Kommentering af 2. draft og hvad nu?  

 

BREF for husdyrbrug med opdræt af fjerkræ og svin har været i høring, og 

Kommissionen fik mere end 3000 kommentarer. Udkastet kan medføre fordele 

for miljøet angående ammoniak og drivhusgasser samt udledning af kvælstof og 

fosfor fra intensive fjerkræ- og svinebrug i Europa. Dog er der visse af de 

foreliggende forslag, som i en dansk sammenhæng vil medføre væsentlige 

økonomiske konsekvenser uden sikkerhed for, at de miljømæssige gevinster vil 

stå mål med det. 

 

Miljøstyrelsen har sammen med de hollandske miljømyndigheder drøftet 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. 

 Udarbejde et forslag til hvordan udfordringerne med stipladsbegrebet 

løses.  

 

Kontaktperson Cecilia Andreasson (ceand@mst.dk tlf 72 54 46 50) 
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Partnerskab om fødevarer, drikkevarer og mælk 

 

Miljøstyrelsen afholdt i december 2013 opstartsmøde i partnerskab om BREF for 

fødevarer, foder, drikkevarer og mælk. Der var deltagelse fra 

produktionsvirksomheder, brancheorganisationer, Danmarks 

Naturfredningsforening samt konsulenter. Præsentationer og referat fra mødet 

kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside 

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

+bedst+tilgaengelige+teknik/partnerskaber/Partnerskab_om_Fodevarer_Drikk

evarer_og_Maelk/ ).  

 

Der var afsat tid til gruppediskussion, hvor temaet var, hvordan de ideelle BAT 

konklusioner burde se ud. For at varetage den videre koordinering med 

partnerskabet har Miljøstyrelsen etableret et sekretariat med COWI som styrende 

funktion. Næste møde i partnerskabet forventes afholdt inden påske. Emner på 

dagsordenen vil være kortlægning af danske interesser i revisionsprocessen samt 

input til Sevilla om rammerne for revisionsarbejdet. 

Kontakt: Mette Thorsen (metho@mst.dk tlf 72 54 21 24) 

 

Store fyringsanlæg 

 

I juni 2013 blev udkast til BREF-dokument med forslag til bindende BAT-

konklusioner modtaget fra Sevilla.  Ved høringsfasens udløb den 30. september 

2013 indsendte Miljøstyrelsen ca 350 danske kommentarer til udkastet.  EIPPCB 

i Sevilla har modtaget mere end 8.500 kommentarer fra alle medlemslande og 

organisationer til udkastet til BREF-dokument, heraf er ca. halvdelen rettet mod 

BAT-konklusionerne.  

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

 

Afsluttende møde for CWW, behandling af spildevand og spildgasser i kemisk industri  

 

 

Der har været afsluttende TWG møde i Sevilla i december 2013. Forud for mødet 

havde Miljøstyrelsen sendt forslag til scope og BAT-konklusioner til 

kommentering hos berørte danske virksomheder samt øvrige interessenter. Vi 

modtog efterfølgende flere bemærkninger, som indgik i vores forberedelser til 

mødet. 

 

Mødet blev åbnet med, at flere medlemslande mente, at der ikke var grundlag for 

at fastsætte emissionsniveauer (BAT-AELs) i revurderingen af CWW. Danmark 

støttede bureauets forslag om, at der kunne fastsættes BAT- AELs for spildevand i 

CWW på baggrund af den gennemførte dataindsamling. 

 

Mødet blev efter mange timers forhandling afsluttet i fuld enighed om de fleste 

forslag til BAT-konklusioner med de ændringer, der skete under mødet.  Der var 

dog uenighed om både dele af scope og flere væsentlige BAT-konklusioner, 

hvorfor der på mødet blev rejst ”split views” i forhold til disse. Danmark har 

sammen med Tyskland, Holland og Østrig indsendt split view vedrørende 

manglende BAT-AELs for luftemissioner.  Dette med henblik på at sikre, at der 

ved den næstkommende revision af CWW sker dataindsamling for luft og 

fastsættelse af BAT-AELs.  

 

De foreløbige forventninger er, at BAT-konklusionerne offentliggøres i foråret 

2015. 

Kontakt: Ruth Krogsgaard Sørensen (rukso@mst.dk, 7254 4260)  
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BAT checklister 

 

Som opfølgning på Virksomhedsudvalg II’s anbefalinger vil der blive lavet 

BAT checklister, der formidler BAT-konklusionerne på en enkel måde til 

virksomheder og myndigheder. Der er nu lavet BAT checklister for 

 Mineraluld (stenuld) 

 Glasuld 

 Cementfabrikker 

 Kalkværker 

 Garverier 

De kan ses på mst.dk under den enkelte BREF’s side. Fx: 

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

+bedst+tilgaengelige+teknik/Aktuelle+BREF-

dokumenter/Status/Glasindustri/01010506.htm 

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

 

BREF-dagen 

 
 

På BREF-dagen den 27. november 2013 kunne virksomheder og 

organisationer høre, hvordan de kan få indflydelse på EU’s miljøregler. Dagen 

blev indledt af miljøminister Ida Auken og fortsat med indlæg fra 

virksomheder, brancheorganisationer, miljøorganisation, EU-Kommissionens 

IPPC-kontor og myndigheder. Deltagerne deltog aktivt i dagens debatter om, 

hvilke muligheder og udfordringer IE-Direktivet giver for miljøet og for 

virksomhederne, og hvordan vi får et godt samarbejde mellem myndigheder 

og virksomheder.  

 

Mogens Dahls Koncertsal dannede ramme om dagen, og med flyglet i hjørnet 

blev der plads til alle 80 deltagere. Miljøstyrelsen fik gode tilbagemeldinger på 

dagen og håber på den baggrund at kunne arrangere en BREF-dag igen i 

slutningen af 2014. Læs mere på 

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

+bedst+tilgaengelige+teknik/bref-dagen/  

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

 

Nyhedsbrevet kommer også på Miljøstyrelsens hjemmeside 

 Dette nyhedsbrev vil blive lagt samme sted som tidligere nyhedsbreve 

 

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

+bedst+tilgaengelige+teknik/national-foelgegruppe/  
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