Program for

BREF-DAGEN
27/11 2013
– Et forspring for virksomheder og miljø i EU
Tid og sted:
Den 27. november 2013 i Mogens Dahl Koncertsal, Snorresgade 22, 2300 København S.
Tilmelding:
Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til bref-dagen@operate.dk med oplysninger om navn, titel, firma og e-mail.
Pris: Det er gratis at deltage.
Yderligere information:
Læs mere om BAT/BREF på www.mst.dk.
Tilmeldingsfrist:
Den 21. november 2013.

– Et forspring for virksomheder og miljø i EU
Den 7. januar 2013 trådte det nye direktiv for industrielle
emissioner i kraft, så den begrænsning af forureningen,
man kan opnå med den bedste tilgængelige teknik, fremover bliver bindende for virksomhederne. Det får derfor
stor betydning, hvilke teknikker der betragtes som bedste
tilgængelige teknik (Best Available Techniques, BAT).

Over de kommende år vedtager EU, hvilke miljøteknikker der skal sætte niveau for
de kommende miljøregler. Og danske virksomheder har nu chancen for at være med
til at påvirke, hvilke miljøkrav de selv og deres konkurrenter i eksempelvis Polen, Tyskland
eller Frankrig skal leve op til.
Miljøstyrelsen opfordrer danske virksomheder – såvel IED-virksomheder som teknologileverandører – til at engagere sig i BREF-arbejdet og derigennem forsøge at påvirke miljølovgivningen. Dette vil give Danmark flere konkrete fordele:
Danske virksomheder får et forspring, når europæiske konkurrenter skal leve op
til samme krav.
uu Danske miljøteknologileverandører får en klar konkurrencefordel ved at få deres
teknologier anerkendt som bedste tilgængelige teknik (BAT).
uu Brugen af den bedste tilgængelige teknik vil forbedre miljøet på tværs af EU.
uu

På BREF-dagen kan du få hjælp til at få indflydelse på EU-reglerne
På BREF-dagen sætter vi fokus på, hvilke muligheder danske virksomheder har for at
påvirke miljølovgivningen. Det gør vi med tre overordnede temaer:
uu Nyt direktiv – hvilke muligheder giver det danske virksomheder og miljøet?
uu Det optimale samarbejde mellem myndigheder og virksomheder
– hvordan får vi det til at fungere?
uu De aktuelle BREF’er – hvor er det særligt vigtigt eller oplagt, at danske virksomheder
kommer på banen?
Dagen bliver indledt med tre oplæg:
Miljøminister Ida Auken fortæller, hvordan BREF-arbejdet viser vej til grøn omstilling.
uu Ulla Ringbæk fra Miljøstyrelsen fortæller om det danske BREF-arbejde netop nu – bl.a.
hvilke muligheder og krav det nye IE-direktiv rummer, og hvornår man skal komme
på banen, hvis man ønsker indflydelse?
uu Kristine Stubdrup fra EIPPC-kontoret i Sevilla fortæller om, hvordan BREFarbejdet foregår i EU.
uu

Program for dagen d. 27/11 2013
8.30-9.00:

Velkomst og croissant, kaffe og the

9.00-9.10:

Velkomst
v/Nis Christensen, kontorchef i Miljøstyrelsen Erhverv

9.10-9.30:

BREF-arbejdet viser vej til grøn omstilling
v/ Ida Auken, miljøminister

9.30-9.50:

BREF-arbejdet anno 2013/2014 i Danmark
v/ Ulla Ringbæk, funktionsleder i Miljøstyrelsen Erhverv

10.50-12.00:

Det nye IE-direktiv stiller skærpede krav til en lang række virksomheder. Men
det åbner også for, at danske virksomheder nu får chancen for at være med til
at påvirke, hvilken miljølovgivning ikke bare de selv, men også konkurrenter i
eksempelvis Polen, Tyskland eller Frankrig skal leve op til.
Hvad er det for nogle muligheder, det åbner op for? Hvordan er engagementet
blandt danske virksomheder indtil videre? Hvilke udfordringer er der? Og ser
virksomhederne de samme muligheder som myndighederne?
Debatten indledes med tre korte oplæg:

Hvad betyder det nye IE-direktiv for danske virksomheder
– hvilke krav og muligheder viser sig?

Hvordan er engagementet indtil videre bland de danske virksomheder?
Udfordrer det nye direktiv de danske virksomheder, og hvornår åbner
det nye veje?
v/ Morten Løber, chefkonsulent i DI

Hvilke BREF’er er aktuelle netop nu? Hvad gør Miljøstyrelsen hvornår
– og hvornår og med hvad kan danske virksomheder komme på banen?
9.50-10.20:

BREF-arbejdet i EU
v/ Kristine Stubdrup fra EIPPC-kontoret i Sevilla

Oplæg ved en teknologoleverandør
v/ NN

Hvordan foregår arbejdet i TWG’er og i EIPPCB med at revidere en BREF med
tilhørende BAT-konklusioner?

Hvilke faldgruber risikerer det nye direktiv at stille for miljøet,
og hvilke muligheder åbner det?
v/ Jens Peter Mortensen, miljømedarbejder,
fra Danmarks Naturfredningsforening

Hvor langt er der fra dataindsamlingen på en dansk virksomhed til vedtagne
BAT-konklusioner?
Hvad sker der med det input, som Miljøstyrelsen leverer videre i systemet,
hvor meget materiale får en teknisk arbejdsgruppe i IPPC normalt, og hvordan
håndterer de det?
10.20-10.35:

Spørgsmål
Bed evt. hvert bord om at finde på spørgsmål – eller der kan udformes
spørgsmål til salen.

10.35-10.50:

Pause

Nyt direktiv – hvilke muligheder giver det danske
virksomheder og miljøet?

12.00-12.45:

Frokost

Program fortsat
12.45-13.45:

Det optimale samarbejde mellem myndigheder og
virksomheder – hvordan får vi det til at fungere?
Hvilke BREF-partnerskaber har Miljøstyrelsen, hvad er formålet, hvordan bliver
man en del af dem, og hvordan fungerer de i praksis?
Hvordan foregår dialogen mellem Miljøstyrelsen og landets kommuner? Hvordan kan kommunerne støtte op om et øget engagement i BREF-arbejdet? Og
hvad har virksomhederne brug for, hvis de skal engagere sig i BREF-arbejdet?
Debatten indledes med tre korte oplæg:

14.45-15.00:

Kaffepause

15.00-15.20:

Case 1:
Erfaringer og råd fra en stor produktionsvirksomhed,
der allerede har været på banen
v/ NN

15.20-15.40:

Hvad kan og vil vi med BREF-partnerskaber?
v/ Marianne Ripka, kemiingeniør i Miljøstyrelsen Virksomheder
Hvordan bliver kommunens tilsynsfolk en stærk samarbejdspartner
for både virksomheder og styrelse?
v/ NN
Hvad har vi brug for fra myndighederne?
v/ repræsentant fra IED-virksomhed
13.45-14.45:

De aktuelle BREF’er – hvor er det særligt vigtigt eller
oplagt, at danske virksomheder kommer på banen?
Der findes i dag 33 BREF-dokumenter, og forventningen er, at revisionen af
”Fødevarer, drikkevarer og mælk”, ”Affaldsforbrænding” og ”Overfladebehandling
med organiske opløsningsmidler” bliver sat i gang i 2014 – mens ”Slagterier og
animalske biprodukter” og ”Tekstilindustrien” forventes igangsat i 2015.
Hvilke muligheder åbner det for danske virksomheder – hvor er vores største
styrker? Hvordan kan virksomhederne bedst muligt forberede sig allerede nu?
Og hvilke udfordringer er der?
Debatten indledes med tre korte oplæg:
FDM i 2014 og Slagterier i 2015 – hvor er danske virksomheders styrker,
og hvordan griber vi det an?
v/ Anette Christiansen, miljøchef i Landbrug & Fødevarer
Hvordan prioriterer Miljøstyrelsen internt indsatsen
– hvilke parterskaber skal startes op, og hvilke kan klares med dialog?
v/ Birgitte Holm Christensen, specialkonsulent i Miljøstyrelsen Erhverv
Kan vi ramme flere BREF’er med ét partnerskab for vand?
v/ Jørgen Magner, politisk og økonomisk konsulent i Dansk Miljøteknologi

Case 2:
Erfaringer og råd fra en teknologileverandør,
der allerede har været på banen
Hvordan bidrog BWE til BREF-arbejdet, hvilke udfordringer var der
undervejs, og hvad fik de ud af det?
v/ repræsentant fra BWE

15.40-16.00:

Spørgsmål, opsamling og afrunding

