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Præsentation

Marit Hvam Pedersen

Miljømedarbejder, Faxe Kommune

Uddannet Civilingeniør i kemi, Syddansk Universitet

Ansat i Faxe Kommune siden februar 2012



Virksomheden
Faxe Kalk Ovnanlæg

Etablering i 1932

Nuværende ovn er fra 1968

Første samlede godkendelse er fra 1992

Seneste revurdering er fra oktober 2012

Listepunkt 3.1b: Fremstilling af kalk i ovne med en 

produktionskapacitet på mere end 50 ton/dag



Seneste revurdering

Opstart i sommeren 2011

BREF-dokument for cement-, kalk- og magnesiumindustrien

Gennemgået virksomheden ud fra BAT-tjekliste

Indarbejdet BREF-dokumentets referenceværdier

Enkelte referenceværdier  udeladt

Vilkår om: - Redegørelse

- Handleplan

Generel revurdering

Meddelt fornyet godkendelse i oktober 2012



BAT-konklusion

BAT-konklusionen kom i april 2013

Kontaktede virksomheden 

Miljøtilsyn 2013:

- Hvad betyder det for virksomheden

- Kravene skal efterleves senest april 2017

- Revurdering på ny

- Virksomhedens muligheder ift. bekendtgørelsen



Opstart og revurdering

Brev om opstart af revurdering
- Offentliggjort BAT-konklusion

- Lovgrundlag for revurdering, jf. godkendelsesbekendtgørelsen

- Evt. nye tiltag/aktiviteter, der skal indarbejdes i revurderingen

- Offentliggørelse af opstart på revurdering, jf. bekendtgørelsens § 42

Vedlagt notat om input til revurderingen
- Gennemgang af eksisterende vilkår

- Indarbejdelse af BAT-konklusionen

- Vurdering af om der skal udarbejdes basistilstandsrapport

- Evt. nye tiltag/aktiviteter

Konsulenthjælp fra COWI

BAT-tjekliste

Møde med virksomheden
- Hvordan når de i mål

- Handleplan

- Udfordringer for virksomheden

- Andre aspekter af revurderingen



Udfordringer
(Generelt)

Selve BAT-konklusionen
- Lang og uoverskuelige for både virksomhed og myndighed

- Hvordan skal BAT-konklusionen læses?

- Få trukket det essentielle (her er tjeklisterne en hjælp)

Revurderingen
- Hvordan indarbejder man referenceværdierne i godkendelsen

- Erfaring

- Store godkendelser med mange vilkår

Virksomhedens økonomiske udfordringer



Gode råd til processen

God dialog mellem virksomhed og myndighed

Vær på forkant

Møder mellem virksomhed og myndighed (evt. konsulent)

Tilsyn på virksomheden/anlægget


