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Hvordan kan jeg involvere mig i BREF?

Ca. 30 industrisektorer med hver sit BREF-
dokument. 

Revideres hvert 8. år

Løbende 10 revisioner i gang

1. Hvordan kommer man i gang?

2. Hvad er partnerskaber?
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Prioritering
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www.mst.dk – se sti og find ud af hvad status er 
for ”din” BREF
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Venstre menu, se ”Liste over alle BREF’er”
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Klik på den branche, du er interesseret i, fx
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Status for revision 
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Meld dig som interesseret: Kontaktdata på 
www.mst.dk
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Fokus og prioritering fra Miljøstyrelsen: 
Engagere flest mulige med de ressourcer, vi har

• Ingen virksomheder i DK
• Dokumenter læses og generelle aspekter 

kommenteres Altid
• Virksomheder i DK, men kun få
• Dialog med virksomheder og henvendelse til lokal 

myndighedBasis
• Mange virksomheder i DK
• Partnerskab eller baggrundsgruppe, 

kampagneaktiviteter, artikel i fagblad, case på 
hjemmeside, kommunikation via netværk

Høj
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Partnerskaber for BREF – hvad er det?

Gruppe til 
udveksling af 
viden

Åben for deltagere, 

som er

• Interesserede

• Konstruktive

• Bidrager med viden
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Aktiviteter i partnerskab – hovedtrin i BREF-
proces

Hvem berøres? (”scope”)                            
Hvilke teknikker anvendes?                                           

Er der særlige danske forhold?          
Data-format, haves og ønskes

Dataindsamling

Kommentere udkast
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Roller

Industri og NGO’ere har også egne kanaler – europæiske 
industriorganisationer og European Environmental Bureau

Gensidighed er vigtigt

Godt at sammenligne info

Behøver ikke være enige

Men godt at kende hinandens synspunkter
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Igangværende partnerskaber
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Erfaringer fra Sverige

3 miljømyndigheder, som kan give miljøgodkendelse (tilstånd)

a. Miljødomstolen

b. Lensstyrelserne (ca. 20 Len, ca. 11 rejsehold)

c. Kommunerne (ca. 290 kommuner)

Virksomheder mærkes a, b, c efter myndighed. Størrelse og 
kompleksitet. Bilag 1 fra IED ikke kopieret. 

BREF – tekniske arbejdsgrupper: Naturvårdsverket.

Virksomheder involveres ikke, kun brancheforeninger
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Sverige – erfaringer med Web-inarer
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miljoarbetet/Vagledningar/Industriutslappsdirektivet--IED/Webbinarium-om-
industriutslappsdirektivet/
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Tak for opmærksomheden – partnerskaber kan 
være mangfoldige

Birgitte Holm Christensen

bihol@mst.dk 
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