
Efter indsættelse, 

højreklik på billedet 

og placér det bagerst. 

Hvordan kan og vil 
Kommissionen og 
Miljøstyrelsen sikre sig 
ensartet implementering?

Ulla Ringbæk
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”Bruxelles processen”

BREF med BAT-konklusioner færdig og præsenteret i 
Art. 13 Forum

Forslag til gennemførelsesretsakt sendes til 
medlemsstaterne

Afstemning i Art. 75 udvalget

Kommissionen vedtager forslaget

Oversættelse til dansk og offentliggørelse i EU Tidende
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7 sæt BAT-konklusioner er offentliggjort

BAT-konklusion Nummer Dato for 

offentliggørels

e

Antal 

danske 

virksomh

eder

Fremstilling af glas C(2012) 865 8. marts 2012 4

Jern- og stålproduktion C(2012) 903 8. marts 2012 3

Garvning af huder og skind C(2013) 618 16. februar 2013 1

Fremstilling af cement, 

kalk og magnesiumoxid

C(2013) 1728 9. april 2013 2

Fremstilling efter chlor-

alkali-processen

C(2013) 8589 11. december 

2013

0

Fremstilling af papirmasse, 

papir og pap

C(2014) 6750 30. september 

2014

2

Raffinaderier C(2014) 7155 28. oktober 2014 2

Hvordan kan og vil Kommissionen og Miljøstyrelsen sikre sig ensartet implementering? SIDE 3



Tekst starter uden 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

Formidling på mst.dk
”BAT-konklusioner blev offentliggjort 16.februar 2013, og de berørte 

virksomheder skal nu have revurderet deres godkendelser og 
efterleve de nye BAT-vilkår om senest fire år. Det betyder at 
revurderingen skal være tilendebragt og evt. ændringer skal være 
gennemført så de nye vilkår overholdes inden 16. februar 2017.

BAT konklusion 
Gennemførelsesretsakt, der fastsætter BAT konklusioner for 
garverier (2013) ses her.

BAT tjekliste
BAT tjekliste for garverier (2013) kan du finde her.

BREF dokument
Det færdige, reviderede BREF dokument (2013) samt Art. 13 
Forums udtalelser kan ses på kommissionens hjemmeside.”
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http://mst.dk/media/mst/Attachments/Gennemfrelsesafgrelse.pdf
http://mst.dk/media/mst/Attachments/BATtjeklistegarverier.xls
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/TAN_Adopted552013.pdf
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/TAN_opinion_bref.pdf
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BAT checklister

Kolonne 
1: BATC-
nummer

Kolonne 2: BAT-
konklusion

BAT-
referencenr. 
(BREF-
dokument, 
kap. 4.)

BAT-status: 
Virksomhede
ns nuværende 
status med 
hensyn til at 
opfylde BAT-
kravet

BAT-
handlingsplan: 
Virksomhedens 
planlagte 
aktiviteter for 
at opfylde BAT-
kravet

Virksomhedens 
reference til 
dokumentation

1.1

1.2
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Hvordan bruges BAT-konklusionerne?

- et eksempel
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I miljøgodkendelsesvejledningen
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Af Kommissionen
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Implementering – Hvordan går det? 

Miljøstyrelsen følger og ser på tværs:

Ingen erfaringer til nu

• Kun få revurderinger færdige 

• Ingen indberetninger om fravigelser af BAT-AEL
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Kommissionen ser også på, hvordan 
der er implementeret
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IED rapportering 2013-16 
Modul 3: sektorfokus

Alle virksomheder inden for Jern & Stålindustrien samt Glasindustrien 
skal der rapporteres om:

• Hvilke kilder er benyttet ud over BAT-konklusionerne?

• Hvor er BAT-vilkårene skærpet?

• Hvad er der gjort, hvor der ikke var BAT-konklusioner?

• Hvilke emissionsgrænseværdier er givet?

• Hvordan overvåges?

• Praktiske problemer opdaget?

• mv
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Tak for opmærksomhedenikonet 
og indsæt billede i korrekt 

BREF-Dagen. Partnerskaber


