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Hermed årets andet nyhedsbrev i 2015 om Miljøstyrelsens arbejde med den styrkede 

BREF-indsats. Formålet med nyhedsbrevet er, udover at holde vores interessenter 

orienteret, at skabe rum for, at møderne i den Nationale følgegruppe i højere grad 

anvendes til dialog og drøftelse og mindre til information. 

 

 

Oversigt over nyhederne 

 Store fyringsanlæg 

 Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler 

 Træ og træprodukter imprægneret med kemikalier (WPC) 

 BREF om fødevarer, drikkevarer og mælk 

 EU på besøg hos danske fødevarer- og foderstofvirksomheder 

 Art. 75 udvalgsmøde d. 30. juni i Bruxelles 

 Nyhedsbrevet kommer også på www.mst.dk  

 

Store fyringsanlæg 

 
 

Det afsluttende møde i TWG’en for store fyringsanlæg har netop været afholdt i 

Sevilla fra den 1. til den 9. juni, hvor Miljøstyrelsen deltog med 4 repræsentanter.  

Som oplæg til mødet havde EIPPCB fremsendt et omfangsrigt materiale, som er 

blevet vurderet og kommenteret af partnerskabet for store fyringsanlæg og 

Miljøstyrelsen. 

 

De kommende BAT konklusioner for store fyringsanlæg kan få stor betydning for 

både branchen og myndighederne, og det afspejlede sig også i det store antal af 

deltagere og organisationer i det afsluttende TWG møde. Ca. 140 deltagere fordelt 

på mere end 40 organisationer, bl.a. medlemsstater, brancheorganisationer, 

teknologi leverandører og NGO’er deltog i det 7 dage lange møde. Greenpeace 

bidrog da også til omverdenens fokus på betydningen af BREF-dokumentet ved at 

aktionere uden for det hotel, hvor mødet blev afholdt.  

 

På mødet blev udkastet til BAT-konklusioner gennemgået, og de enkelte emner 

blev diskuteret intenst af mødedeltagerne.   Men til trods for mange dage med 

lange møder nåede TWG ikke igennem alle emner, og det er endnu ikke afklaret, 

hvornår og hvordan udkastet til BAT konklusioner skal færdiggøres, så det kan 

sendes videre i beslutningsprocessen. Når det videre forløb er afklaret, vil 

Miljøstyrelsen orientere partnerskabet.  

 

Kontaktperson: Marianne Ripka (marip@mst.dk, tlf 72 54 44 37) 
Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler 

 

I foråret 2015 lød startskuddet til opdatering af BREF og tilhørende BAT-
konklusioner fra 2007 for overfladebehandling med organiske opløsningsmidler 
(Surface Treatment using Organic Solvents, STS).  
 
Kontoret i Sevilla har sat gang i en første overordnet dataindsamling  for 
branchen som led i afdækning af hvilke undersektorer, der skal omfattes (scope) . 
Til det formål har Miljøstyrelsen indhentet miljøgodkendelser for de 
virksomheder, der vil være omfattet af BREF’en og de tilhørende BAT-
konklusioner.  

 
Under revisionsarbejdet vil virksomhederne blive kontaktet og bedt om 
forskellige oplysninger om f.eks. miljøpræstationer, så det endelige niveau i 
BAT’erne kommer til at passe med dagens teknologiske niveau og muligheder. 

http://www.mst.dk/
mailto:marip@mst.dk
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Kontaktperson Søren Jensen (sojen@mst.dk, 72 54 45 88) 
 

Træ og træprodukter imprægneret med kemikalier (WPC) 
 

 

I sidste nyhedsbrev var vores forventning, at der ville blive holdt et egentlig 
opstartsmøde i Sevilla i uge 9 i år. 
 
Sådan kom det ikke til at gå. I stedet er WPC’en blevet en del af BREF’en for 
overfladebehandling med organiske opløsningsmidler – STS (se ovenfor). 
 
Baggrunden er, at den indledende indsamling af oplysninger om branchen viste, 
at selv om imprægnering af træ med kemikalier er en vigtig branche, især i nogle 
medlemslande, så vurderede kontoret i Sevilla, at det samlede antal virksomheder 
i EU, som ville være omfattet, ville være relativt lille.  
 
Da der endvidere var identificeret få miljømæssige forhold af betydning for 
branchen, og da aktiviteten allerede i en vis udstrækning er dækket af STS’en, 
blev det besluttet at inkludere WPC’en i STS’en, som er startet op i år. 
 

Kontaktperson Kirsten Grahn Nielsen (kigni@mst.dk, 72 54 43 57) 

 

BREF om fødevarer, drikkevarer og mælk 

 

Indsamling af information og data til revisionen af BREF for fødevarer, 

drikkevarer, mælk og foder, blev officielt igangsat ved udgangen af maj måned. 

Spørgeskemaer til dataindsamling er blevet sendt til de 33 danske 

produktionsvirksomheder, der har tilkendegivet, at de ønsker at bidrage med 

information og data til revisionsprocessen. Frist for at sende udfyldte 

spørgeskemaer til Miljøstyrelsen er 11. september 2015. 

Herudover kan danske producenter og leverandører af produktions- og 

miljøteknologi til branchen bidrage med information og data om relevante 

teknikker. Frist for at sende information om produktions- og miljøteknikker til 

Miljøstyrelsen er 18. september. 

 
Kontakt: Mette Thorsen (metho@mst.dk tlf. 72 54 41 24) 
 

EU på besøg hos danske fødevarer- og foderstofvirksomheder 

 

Danmark var i slutningen af maj måned vært for et ”site visit”, hvor 

repræsentanter for det europæiske IPPC-kontor og den tekniske arbejdsgruppe 

besøgte fire danske virksomheder omfattet af BREF FDM.  

Hos Arla i Videbæk blev produktionen af gule oste vist frem. Der blev lagt særlig 

vægt på at forklare, at der er en balance mellem at leve op til høje hygiejnekrav og 

samtidig reducere forbruget af vand og kemikalier til rengøring. Arlas renseanlæg 

som modtager mejerispildevand fra tre mejerier blev også vist frem. Herefter gik 

turen til DLG’s foderstoffabrik i Tjele, hvor produktionen af foderblandinger til 

husdyrbrug blev fremvist. Her var der fokus på energioptimering og teknikker til 

reduktion at støvudledning. 

På dag 2 blev delegationen introduceret til to af Tulips fabrikker ved Aalborg, som 

blandt andet producerer pølser, frikadeller og færdigretter. Der blev også her lagt 

vægt på, at kravene til fødevaresikkerhed på forskellige eksportmarkeder betyder 

meget for produktions- og rengøringsprocesserne. Herudover gav besøget på de 

to fabrikker et indblik i betydningen af batchstørrelser for rengøringsbehovet, og 

dermed for mængden og sammensætningen af spildevandet.  

De fire virksomhedsbesøg har medvirket til, at danske produktionsforhold inden 

for fødevare- og foderstofbranchen er blevet synliggjort hos deltagerne. 
 
 

mailto:sojen@mst.dk
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Art. 75 udvalgsmøde d. 30. juni i Bruxelles 

 

Art. 75 udvalget mødes d. 30. juni i Bruxelles. Det eneste dagsordenspunkt er 

afstemning om Kommissionens forslag til BAT-konklusioner for træbaserede 

plader. Dette forslag vil berøre 1 virksomhed i Danmark. 

 

Nærmere oplysninger: Ulla Ringbæk (ur@mst.dk, tlf: 7254 4429) eller Kristine 

Stubdrup (krrst@mst.dk, tlf: 7254 4334) 
 

Nyhedsbrevet kommer også på Miljøstyrelsens hjemmeside 

 

Dette nyhedsbrev kommer på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor man også kan 

finde tidligere nyhedsbreve. 

 

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/bat-bref/national-

foelgegruppe/nyheder-om-bref-revisionerne/  
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