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Invitation til at deltage i partnerskab for BREF for affaldsbehandling
I regi af det nye direktiv om industrielle emissioner (IED) får BREFdokumenterne og de tilhørende BAT konklusioner mere bindende status.1
Det betyder, at flere af miljøkravene til industrien fremover vil blive stillet på
europæisk niveau og dermed er de med til at sikre, at alle virksomheder i
Europa mødes med ens krav.
Miljøministeriet ønsker aktivt at påvirke den EU indsats, der forpligter virksomheder til at anvende BAT. Processen med udvikling af BREF dokumenterne er ikke blot en mulighed for at styrke miljøbeskyttelsen i Danmark og
Europa, men også en mulighed for at fremme danske løsninger på miljøproblemer.
Samarbejdet om opgaven mellem myndigheder, virksomheder og institutioner kan på længere sigt fremme dansk konkurrenceevne og eksport inden
for de områder, hvor Danmark er på forkant eller har et udviklingspotentiale
(f.eks. energi, røggasrensning, spildevand, jordforurening, udnyttelse af
affald m.m.). Revisionen af BREF for affaldsbehandling (BREF WT) startes
op i 2013.
Baggrund for partnerskabet
Miljøstyrelsen har valgt at etablere et partnerskab for BREF WT fordi:
 der er danske virksomheder, der bliver omfattet af BREF dokumentet,
 der er danske virksomheder, der har forudsætninger for at levere
konkurrencedygtige ”BREF-teknologier”,
 implementeringen af BREF dokumentet vurderes at yde et væsentligt bidrag til en forbedring af miljøtilstanden.
Miljøstyrelsen har allokeret 495.000 kr. til facilitering af partnerskabets opstart samt udarbejdelse af præanalyser. Efter behov kan dette beløb hæves, hvis der viser sig konkrete behov for støtte til videns opbygning o.l.
Medfinansiering fra andre deltagere i partnerskabet evt. i form af lokaler,
arbejdskraft, egen transport, mv. forudsættes.
Processen
Partnerskabet for BREF WT vil have to faser:
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For yderligere information om hvad BAT og BREF er - se miljøstyrelsens hjemmeside under mere om BREF: Mere om BREF-dokumenter eller FAQ om BAT: FAQ om BAT
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I den første fase indsamles data og informationer om eksisterende
anlæg og miljøteknologier, samt forskning og udvikling i dansk miljøteknologi på affaldsbehandlingsområdet. Parterne vil her bidrage
med information om de bedste miljøteknologiske løsninger på området.



I anden fase vil parterne bidrage i forbindelse med høringer af udkast til BREF WT med ekspertviden samt med fokus på formuleringen af skarpe og præcise BAT konklusioner, som er en forudsætning for en ensartet BAT implementering i EU.

Partnerskabet bidrager endvidere løbende til arbejdet med at få identificeret
en innovationsstrategi for at begrænse forurening fra affaldsbehandling på
en omkostningseffektiv måde. Hvor er der behov for forskning, teknologiudvikling, demonstrationsanlæg, videnopbygning samt forslag til organisering
af samarbejdet om indsatsen?
Deltagere i partnerskabet
Partnerskabet er åbent, og deltagere vil typisk være virksomheder, konsulenter, interesseorganisationer og repræsentanter fra myndighederne.
Invitationen er sendt til Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Miljøteknologi, Dansk Erhverv, DI, Det Økologiske råd, Naturstyrelsen, European Topic Centre on Sustianable Consumption and Production (ETC), Copenhagen Resource Institute, Genvindingsindustrien, KL, Landbrug & Fødevarer, Copenhagen Cleantech Cluster, Combineering, State of Green, DANVA, Dakofa, Affald Danmark, Renosam,
Dansk Energi, AVØ A/S, AffaldVarme Aarhus, NOMI I/S, Kommunekemi,
Brancheforeningen for biogas, Marius Petersen, H.I. Hansen, Stena, Teknologisk Institut, Force Technology, COWI, Rambøll, Grontmij, Niras, Haldor
Topsøe, Danfoss og Grundfos.
Organisatoriske rammer for Partnerskabet
Miljøstyrelsen er formand for partnerskabet. Til administrationen af partnerskabet er oprettet et sekretariat. Sekretariatet koordinerer indsamling og
videreformidling af data, notater og kommenteringer.
Det første møde i partnerskabet vil blive afholdt d. 27. februar 2013 fra kl.
13.00 til kl. 14:30 hos Miljøstyrelsen. Dagsorden følger.
På dette møde vil vi gennem oplæg og debat at finde ud af:
- Hvilke perspektiver er der for danske affaldsbehandlere og danske
leverandører af miljøteknologi i bindende krav til anvendelse af BAT
(bedst tilgængelig teknologi)?
- Hvordan fremmer vi teknologisk innovation til en omkostningseffektiv
reduktion af miljøbelastningen fra affaldsbehandlere?
- Hvilke perspektiver kan der være for branchen og for leverandører af
miljøteknologi i et partnerskab?
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I er velkomne til at kontakte Claus Lübeck Christensen, tlf. 72 54 43 99,
cllch@mst.dk eller Marianne Ripka, tlf. 72 54 44 37, marip@mst.dk for yderligere oplysninger.
Tilmelding inden d. 8. februar 2013 til aar@mst.dk.
Med venlig hilsen

Anette Marqvardsen
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