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Nyhedsbrev - Siden sidst om Miljøstyrelsens 
styrkede BREF-indsats 
 

Dette nyhedsbrev er det første i rækken af kommende nyhedsbreve til jer om 

Miljøstyrelsens arbejde med den styrkede BREF-indsats. I er meget velkomne til at 

videresende det til jeres medlemmer. Vi vil som led i en samlet 

kommunikationsstrategi i forbindelse med styrket BREF overveje evt. at udvide 

mailinglisten fremover (se vedr. Kommunikationsindsats nedenfor). 

 

Kommunikationsindsats  

Inddragelse af IED-virksomheder og teknologileverandører er afgørende for 

resultaterne af den styrkede BREF-indsats, og ved sidste møde var der opbakning 

fra jer til at være ambassadører for den styrkede BREF-indsats og til at deltage 

som aktører i informations- og inddragelsesaktiviteter med jeres medlemmer som 

målgruppe. Tak for det.  

 

Miljøstyrelsen har indgået samarbejde med Operate A/S om kommunikations 

opgaven, og i begyndelsen af det nye år vil nogle af jer opleve at blive kontaktet af 

Operates folk. Vi vil bede jer bidrage til at kortlægge og etablere netværk og til at 

besvare spørgsmål om, hvordan I og jeres medlemmer ser på muligheder, 

barrierer og egen deltagelse i BREF-arbejdet. I foråret lancerer vi en egentlig 

BREF-kampagne. Mere information kan fås hos Ulla Ringbæk (ur@mst.dk, 72 54 

44 29). 

 

Partnerskaber og baggrundsgruppe  

Partnerskabet om vandeffektiv teknologi. Via partnerskabets arbejde skal der 

spilles data ind til en række BREF’er, hvor vandforbrug og emissioner til vand er 

væsentligt. Den 12. november holdt Miljøstyrelsen et indledende møde for vand-

interessenter, hvor muligheder, form, interessenter, sekretariat mv. for 

partnerskabet blev drøftet. Miljøstyrelsen har sendt sekretariatsopgaven i udbud 

inden jul og sigter på at afholde første møde i partnerskabet i februar/marts 2013. 

Mere information kan fås hos Marina Snowman (masno@mst.dk, 72 54 41 11) 

 

Partnerskabet om Affaldsbehandling. I 2013 igangsætter EIPPC-kontoret 

revisionen af BREF for Affaldsbehandlingsvirksomheder (WT). Miljøstyrelsen 

etablerer et partnerskab om Affaldsbehandling og overvejer her også at inddrage 

affaldsforbrændingsanlæg, hvor BREF-revisionen måske startes i 2014. Mange 

forskellige affaldsbehandlingsvirksomheder er omfattet af WT-BREF, og nye er 

kommet til siden den første WT-BREF. For at få overblik over, hvilke 

affaldsbehandlingsvirksomheder der er omfattet af WT-BREF, igangsætter 

Miljøstyrelsen et kortlægningsarbejde. Sekretariatsopgaven for partnerskabet og 

kortlægningsopgaven er sendt i 2 forskellige udbud inden jul. Første møde i 
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partnerskabet forventes i februar 13. Mere information kan fås hos Claus Lübeck 

Christensen (cllch@mst.dk, 72 54 43 99) 

 

Partnerskabet om Store Fyringsanlæg har været en succes og fortsætter i 2013. Der 

er i fællesskab mellem anlæg og teknologileverandører meldt et omfattende 

datamateriale ind i Sevilla-processen om både anlæg og miljøteknologi. Næste 

opgave i partnerskabet bliver at kommentere det første udkast til BREF-

dokumentet, som forventes i første halvår af 13. Mere information kan fås hos 

Marina Snowman (masno@mst.dk, 72 54 41 11). 

 

Baggrundsgruppe om Husdyrbrug. Der har været vigtige drøftelser i 

baggrundsgruppen bl.a. af det arbejde, Miljøstyrelsen har sat i gang efter aftale 

med EIPPC-kontoret vedr. afgrænsning af analyseramme og dataindsamling samt 

teknologianalyser. Næste opgave bliver at kommentere 2. udkast til BREF-

dokumentet, når det kommer i 2013. Mere information kan fås hos Kristian Snorre 

Andersen (krsan@mst.dk, 72 54 41 33) 

 

Miljøstyrelsen hjælper EIPPC-kontoret med analysearbejde  

Miljøstyrelsen har som nævnt ovenfor hjulpet EIPPC-kontoret med at udarbejde 

analyserammer og afgrænse miljø-, økonomi- og samfundsøkonomiske data i 

Husdyr-BREF’en. Formålet er at afgrænse og målrette dataindsamlingsprocessen, 

men i høj grad også de efterfølgende drøftelser og forhandlinger om bl.a. BAT. 

Gennem arbejdet skabes en vigtig relation til EIPPC-kontoret.  

 

Arbejdet har været en succes, og Miljøstyrelsen har derfor lavet aftale med EIPPC-

kontoret om dels at gennemføre samme øvelse i forbindelse med 

affaldsbehandlings-BREF, dels at hjælpe kontoret med at komme videre med 

dataindsamling og -bearbejdning på BREF’en om Store Fyringsanlæg. 

Miljøstyrelsen har indgået samarbejde med Syddansk Universitet, som er i fuld 

gang med opgaverne. Mere information kan fås hos Kristian Snorre Andersen 

(krsan@mst.dk, 72 54 41 33) 

 

Artikel 75-møde den 20. november 2012  

Mødet havde 3 hovedpunkter, hvor der skulle stemmes om BAT-konklusioner for 

cement-, kalk- og magnesiumindustrien, om BAT-konklusioner for garverier og 

om IED-rapportering 2013 – 16. Kommissionens forslag på begge sæt BAT-

konklusioner blev vedtaget. BAT-konklusionerne oversættes nu, og vi har den 

første til kvalitetscheck nu. Der var rigtig mange bemærkninger til forslaget om 

medlemsstaternes IED-rapportering, bl.a. om detaljeringsgrad og de byrder, 

rapporteringen medfører. Kommissionen justerede sit forslag i frokostpausen, og 

det ændrede forslag blev vedtaget med enstemmighed. Mere information kan fås 

hos Ulla Ringbæk (ur@mst.dk, 72 54 44 29). 

 

BREF-arbejdet og prioritering i 13 og 14  

Der ligger nu vedtagne BAT-konklusioner for Jern og Stål, Glas, Garverier samt 

Cement og Kalk. Igangværende BREF-revisioner er Spildevands og Luftrensning i 

Kemisk Industri, Raffinaderier, Pulp og Papir, Ikke-jernholdige Metaller, 

Husdyrbrug, Store Fyringsanlæg, Spånplader, Organiske Kemikalier i Storskala og 

Kloralkali. BREF-revision om Jernholdige metaller er sat på pause. Herudover 

arbejdes der på en guideline om Monitorering.  

 

I 2013 sættes BREF om Affaldsbehandling i gang. Det er endnu ikke besluttet, 

hvilke BREF’er der igangsættes i 2014, men Affaldsforbrænding, Slagterier og 
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Fødevarer, drikkevarer og mælk er i spil. Mere information kan fås hos Ulla 

Ringbæk (ur@mst.dk, 72 54 44 29). 

 

Miljøstyrelsen har nedprioriteret indsatsen på BREF om kloralkali til et minimum. 

Indsatsen på de øvrige igangværende BREF’er vil blive prioriteret yderligere i 

begyndelsen af 2013. Miljøstyrelsen forventer at prioritere de kommende BREF’er 

om Affaldsbehandling, Affaldsforbrænding, Slagterier og Fødevarer, drikkevarer 

og mælk højt. 

 

 

 

   

  

  

 


