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IE-direktivet giver nye udfordringer 

1. Krav om at anvende EU’s BAT-konklusioner om 

bedste tilgængelig teknik i forbindelse med 

miljøgodkendelser og ved revurdering af 

miljøgodkendelser  

2. Tvungen revurdering, når Kommissionen har 

offentliggjort en BAT-konklusion i EU Tidende, 

der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt 
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En BAT konklusion er 

Et selvstændigt dokument med de dele af en BREF, der 
fastsætter  

• konklusionerne vedr. BAT 

• beskrivelsen af teknikken 

• informationer til vurdering af dens anvendelighed 

• de emissionsniveauer, der er forbundet med denne BAT mm 

Vedtages af Kommissionen efter høring af Art. 13 Forum og 
afstemning i Art. 75 udvalg 

Oversættes til de officielle sprog og offentliggøres i EU Tidende 
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BAT – konklusioner bliver bindende 

 

Skal lægges til grund ifm godkendelser og revurderinger 

Emissionsgrænser fastsættes, så emissionerne under normale 
driftsvilkår ikke ligger over de emissionsniveauer, der er 
forbundet med BAT 

•   Afvigelser mulige – skal begrundes (GBK § 28) 

•  Skærpelser mulige (GBK § 29) 

•  Dispensationsmulighed mhp at afprøve ny teknik (GBK § 30) 
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Tvungne revurderinger  

Tvungen revurdering, når Kommissionen har offentliggjort en 
BAT-konklusion i EU Tidende, der vedrører virksomhedens 
hovedlistepunkt 

Alle miljøforhold skal revurderes og alle relevante BAT-
konklusioner benyttes 

Gælder både miljøgodkendelser  
og tilslutningstilladelser 

Vilkår skal kunne overholde  
senest 4 år efter fristen.  
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Sevilla processen fortsætter – men med 
nye udfordringer 

 

Formål: Fastlæggelse af hvad der er BAT 

Nøgleord: Informationsudveksling 

Samarbejde 

• Medlemsstaterne 

• Industriens organisationer 

• De grønne organisationer m.fl. 

Hovedaktør: Det europæiske IPPC kontor i Sevilla 
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Miljøstyrelsen styrker BREF-arbejdet som 
anbefalet af Virksomhedsudvalg II 
 

 
BREFer bliver bindende → Sevillaprocessen bliver mere interessant 

Bidrager til Regeringens ønske om Grøn omstilling 

Hvordan sætter vi kraftigere danske fingeraftryk? 

Aktiv dansk deltagelse i prioriterede BREF- 
revisioner (fokus på omfattede virksomheder  
og deres miljømæssige performance og danske 
miljøteknologiløsninger) 
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Hvad gør Miljøstyrelsen? 

• En styregruppe og et internt BREF-netværk i Miljøstyrelsen 

• En national følgegruppe 

• Baggrundsgrupper / partnerskaber  
omkring udvalgte BREFer 

• Kommunikations- og formidlingsindsats 
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Vi baserer indsatsen på 

Vidensindsamling 

Kortlægning af danske interesser og etablering af samarbejde. 

• Virksomheder med god miljøperformance, der lever op til 
BAT, får konkurrencefordel, når andre skal øge 
miljøbeskyttelsen 

•  Virksomheder med dårlig miljøperformance, hvor BAT-
konklusionerne vil øge miljøbeskyttelsen 

•  Virksomheder, der leverer miljøteknologiske løsninger – 
eksportfremme 
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Den danske indsats skal sikre 

Fornuftige BAT-konklusioner 

Fokus på det for Danmark væsentligste 

At danske data og erfaringer spilles ind og påvirker resultatet 

At alle relevante processer er medtaget – og størrelser 

At BAT-kandidaterne er vurderet i forhold til cross-media, 
ressourceeffektivitet, anvendelighed og økonomisk 
tilgængelighed 

Vi vil gerne have jer med! 
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Status for BREF-arbejdet  

     

TWG 

kick-off meeting 

Draft 1 (D1) 

Final TWG meeting 

Final draft 
BREF 

BAT 

conclu- 
sions 

• Forum opinion on BREF 

• Adopt. of ‘BAT conclusions’  

  through Article 75 committee 

BAT 

conclu- 

sions 

TWG (re)activation 

Ikke jernholdige metaller (NFM) 

Kemisk tværgående BREF om spildevand og 

røggas (CWW) 

Store fyringsanlæg (LCP) 

Træfinerplader (WBP) 

Husdyrbrug – svin & fjerkræ (IRPP) 

 Organiske kemikalier i storskala (LVOC) 

Monitering (MON) 

 Raffinaderier (REF) 

 Pulp og papir (PP) 

 

C
A
K 

Affaldsbehandling (WT) 
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Nye igangsættes i 2014  

     

TWG (re)activation 

Fødevarer, drikkevarer, mælk (FDM) 

Affaldsforbrænding (WI) 

Træbeskyttelse med kemikalier (WPC) 

Overfladebehandling med organiske midler (STS) 
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Klar til at stige på toget? 


