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Sammenfatning - Affaldsbehandlingssektoren 

 
 
SAMMENFATNING 
 
BAT-referencedokumentet (BREF) "Water treatment Industries" (Affaldsbehandlingssektoren), 
hvor BAT står for den ”bedste tilgængelige teknik”, er resultatet af en informationsudveksling i 
medfør af artikel 16, stk. 2, i Rådets direktiv 96/61/EF (IPPC-direktivet). Denne sammenfatning 
beskriver de vigtigste resultater og giver et resumé af de vigtigste konklusioner vedrørende BAT 
og de dermed forbundne forbrugs- og emissionsniveauer. Den bør læses sammen med forordet, 
der beskriver dokumentets formål, anvendelse og retlige udtryk.  
 
Sammenfatningen kan læses og opfattes som et selvstændigt dokument, men da det drejer sig 
om en sammenfatning, beskriver den ikke alle de komplekse sammenhænge, som det fuldstæn-
dige dokument indeholder. Den skal derfor ikke som redskab i BAT-beslutningsprocessen op-
fattes som en erstatning for det fuldstændige dokument. 
 
Dokumentets anvendelsesområde 
Dette dokument skal sammen med andre BREF-dokumenter i denne serie dække de aktiviteter, 
der beskrives i afsnit 5 i bilag I til IPPC-direktivet, nemlig "affaldsbehandling". Et andet BREF-
dokument dækker forbrænding af affald og visse former for termisk affaldsbehandling, såsom 
pyrolyse og forgasning (punkt 5.2 i bilag I til direktivet). Selv om punkt 5.4 i bilag I omfatter 
deponering af affald, dækker dette dokument ikke BAT for deponering. 
 
Listepunkterne for nyttiggørelse (R) og bortskaffelse (D) (R/D) i bilag IIA og IIB til direktiv 
75/442/EØF, der henviser til IPPC-direktivet, blev ændret i henhold til Kommissionens beslut-
ning 96/350/EF. Fordi denne sidste ændring svarer til den nyeste klassifikation af R/D-opera-
tionskoder, afspejler nedenstående tabel, i overensstemmelse med opfattelsen hos IEF (Kom-
missionens informationsudvekslingsforum) og den tekniske arbejdsgruppe og i overensstem-
melse med IPPC-direktivets formål, de affaldsoperationskoder, som dækkes af dette dokument. 
 

Affaldsbehandlingsaktivitet R/D-kode 
96/350/EF 

Hovedanvendelse som brændsel eller andre midler til energifremstilling R1 
Recirkulering eller genvinding af opløsningsmidler R2 
Recirkulering eller genvinding af andre uorganiske stoffer (bortset fra metaller og me-
talforbindelser, der dækkes af andre genvindingsbehandlinger (R4)) 

R5 

Regenerering af syrer eller baser R6 
Genvinding af produkter, der tjener til opfangning af forurenende stoffer R7 
Genvinding af produkter fra katalysatorer R8 
Regenerering eller andre genanvendelser af olie R9 
Udveksling af affald med henblik på at lade det gennemgå en af formerne R1 - R11 R12 
Oplagring af affald forud for en af formerne R1 - R12 (bortset fra midlertidig oplagring 
forud for indsamling på det anlæg, hvor det er produceret) 

R13 

Biologisk behandling, ikke andetsteds specificeret i bilag II af 96/350/EF, som resulte-
rer i forbindelser eller blandinger, som bortskaffes efter en af de i D1 - D12 omhandle-
de metoder 

 
D8 

Fysisk-kemisk behandling, ikke andetsteds specificeret i bilag II af 96/350/EF, som re-
sulterer i forbindelser eller blandinger, som bortskaffes efter en af de i D1 - D12 om-
handlede metoder (f.eks. fordampning, tørring, kalcinering mv.) 

 
D9 

Blanding forud for en af de i D1 - D12 omhandlede bortskaffelsesformer D13 
Omlastning eller ompakning forud for en af de i D1 - D13 omhandlede bortskaffelses-
former 

D14 

Oplagring forud for en af de i D1 - D14 omhandlede bortskaffelsesformer (bortset fra 
midlertidig oplagring forud for indsamling på det anlæg, hvor affaldet er produceret) 

D15 

Affaldsbehandlingsaktiviteter, der behandles i dette dokument 
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I en fuld "livscyklusvurdering" af en bestemt form for affald kan man tage hensyn til alle ledde-
ne i affaldskæden såvel som til det endelige produkt/affalds påvirkning af miljøet. IPPC har ikke 
til formål at tage højde for disse analyser, men fokuserer i stedet på anlæggene. For eksempel er 
minimering af det affald, der produceres ved kilden på industrielle anlæg, væsentligt for IPPC 
og dækkes af BREF-dokumenterne for de enkelte sektorer i industrien (se listen på bagsiden af 
titelbladet til dette dokument). Et andet eksempel viser, at affaldshåndtering også omhandler 
strategiske beslutninger om, hvilken type affald der skal behandles med de enkelte behandlings- 
og procesmuligheder for affald, eller hvilken behandling en sådan form for affald får. Denne 
afgørelse afhænger af de muligheder for affaldsbehandling, der er til rådighed på lokalt, regio-
nalt, nationalt eller internationalt niveau, hvilket også afhænger af, hvor affaldet produceres. 
 
Rammen for dette dokuments anvendelsesområde skal ikke opfattes som et forsøg på at fortolke 
IPPC-direktivet eller nogen anden form for affaldslovgivning. 
 
Generelle informationer om affaldsbehandlingssektoren 
Affaldssektoren er stærkt reguleret inden for EU. Af denne grund findes der mange retligt bin-
dende definitioner af termer i almindelig anvendelse i denne sektor. I affaldsbehandlingsanlæg 
udføres operationer til nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald. Affaldsbehandlingsanlæg anses 
for at yde en service over for samfundet ved at håndtere dets affaldsprodukter, og undertiden 
frembringer disse behandlinger nye produkter. Som det ses af den følgende tabel, findes der 
over 14.000 affaldsbehandlingsanlæg i EU. Det fremgår af tabellen, at de fysisk-kemiske anlæg 
udgør flertallet. 
 

Affaldsbehandling Antal kendte anlæg 
Fysisk-kemiske behandlinger 9.907 
Overførsel af affald 2.905 
Biologiske behandlinger 615 
Forbehandling og anvendelse af spildolie som brændsel 274 
Forbehandling af affaldsbaseret brændsel 266 
Behandling af uorganisk affald (undtagen metaller) 126 
Behandling af affaldsopløsningsmidler 106 
Regenerering af spildolie 35 
Behandling af aktivt kul 20 
Genvinding af produkter, der tjener til opfangning af 
forurenende stoffer 

20 

Behandling af affaldskatalysatorer 20 
Behandling af affaldssyrer/-baser 13 
I ALT 14.307 
Note: Tallene i denne tabel kan især af to grunde afvige fra de faktiske tal. På den ene side undervurde-
rer disse tal antallet af anlæg i Europa, fordi nogle EU-lande ikke har rapporteret om antallet af deres 
anlæg. På den anden side omfatter disse tal typisk den samlede kapacitet, så antallet af anlæg, der hører 
ind under IPPC, kan være lavere.  

Indberettede affaldsbehandlingsanlæg i EU 
 
Teknikker, emissioner og forbrug inden for affaldsbehandlingssektoren 
Dette dokument giver et opdateret billede af den tekniske og miljømæssige status for affaldsbe-
handlingssektoren. Det indeholder en kort teknisk beskrivelse af aktiviteterne og processerne i 
denne sektor samt tal for anlæggenes faktiske emissioner og forbrug. Mere konkret beskriver 
dette dokument: 
 
• almindeligt anvendte teknikker, såsom generel ledelse af anlægget, modtagelse, accept, 

sporbarhed, kvalitetssikring, oplagring og håndtering, energisystemer 
• biologisk behandling, såsom anaerob og aerob nedbrydning og biologisk behandling af jord 

på andre steder end oprindelsesstedet 
• fysisk-kemisk behandling af spildevand, fast affald og slam 
• genvinding af materialer fra affald, såsom genvinding af syrer og baser, katalysatorer, aktivt 

kul, opløsningsmidler og plast såvel som regenerering af spildolie 
• oparbejdning af fast eller flydende brændsel fra ikke-farligt og farligt affald 
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Sammenfatning - Affaldsbehandlingssektoren 

• behandling med henblik på opfangning af forurenende stoffer i luft, spildevand og restaf-
fald, der frembringes i affaldsbehandlingsanlæg. 

 
Dette dokument peger også på de væsentligste miljøforhold i affaldsbehandlingssektoren, dvs. 
emissioner til luft og vand, affald og forurening af jord. Men på grund af de mange forskellige 
former for affaldsbehandling og typer af affald, som det drejer sig om, er ikke alle emissionsty-
per relevante for alle former for affaldsbehandling. F.eks. er emissioner fra fysisk-kemisk be-
handling af spildevand hovedsagelig forbundet med spildevand, og genvinding af aktivt kul er 
hovedsagelig forbundet med emissioner til luft. Disse specifikke faktorer præsenteres i dette 
dokument og kan vejlede læseren i at forstå de vigtigste miljøforhold for hver type anlæg. 
 
Teknikker, der skal tages i betragtning ved fastlæggelsen af BAT 
940 teknikker er medtaget og vurderet ved fastlæggelsen af BAT. Andre teknikker kan være 
udeladt, simpelthen fordi det ikke har været muligt at indhente de nødvendige oplysninger. De 
medtagne teknikker er analyseret efter ens retningslinjer. En sådan analyse rapporteres for hver 
teknik med en kort beskrivelse, de miljømæssige fordele, cross-media-virkninger, driftsdata, 
anvendelighed og økonomi. I nogle tilfælde er den væsentligste årsag til gennemførelsen blevet 
undersøgt, og der nævnes eksempler på affaldsbehandlingsanlæg, der bruger sådanne teknikker. 
Analysen af teknikkerne afsluttes med en opregning af den faglitteratur, der støtter dataene i 
kapitel 4. Teknikkerne er opdelt i otte afsnit. Det første vedrører generelle teknikker og de sidste 
tre end-of-pipe-teknikker, der anvendes i denne sektor. De fire midterste afsnit drejer sig om 
forskellige konkrete affaldsbehandlinger. 
 
Grundet det store antal og variationen af de teknikker, der må tages i betragtning ved fastlæg-
gelsen af BAT, er det vanskeligt at give et kort sammenfatning. Følgende tabel giver et overblik 
over de teknikker, der blev overvejet ved fastlæggelsen af BAT i dette dokument. For hver type 
affaldsbehandling, der opregnes i dokumentet, viser tabellen antallet af forskellige typer teknik-
ker. Der er fire forskellige kategorier. Den første kategori omhandler teknikker til forbedring af 
miljøeffekten af selve affaldsbehandlingen eller teknikker til at forebygge forurening, eller for-
valte affaldsbehandlingsanlægget. De tre andre kategorier omhandler a) teknikker til minime-
ring af luftemissioner, b) teknikker til minimering af vandemissioner og c) behandling af faste 
restprodukter, der fremkommer under affaldsbehandlingsprocessen, såvel som teknikker til be-
kæmpelse og forebyggelse af forurening af jorden. I mange tilfælde er det svært at anbringe tek-
nikkerne i en bestemt kategori. Antallet af teknikker i den følgende tabel svarer ikke til antallet 
af afsnit. Der er mange tilfælde i dette dokument, hvor mere end en teknik er medtaget i et af-
snit. 
 
 

Antal teknikker anvendt til 

Type affaldsbehandling 
 

affaldsbehand-
ling, forebyggelse 

og håndtering 

 
luftemissio-

ner 

 
spilde-
vand 

 
faste 
rest-

produk-
ter 

 
 
 
I ALT 

Almindelige teknikker 296 26 16 31 369 
Biologiske behandlinger 41 58 3 4 106 
Fysisk-kemiske behandlinger 133 17 4 6 160 
Genvinding af materiale 44 44 19 7 114 
Fremstilling af brændsel fra 
affald 

39 16 0 0 55 

Behandlinger til minimering 
af luftemissioner 

 57   57 

Spildevandsbehandlinger   52  52 
Håndtering af fast restaffald    27 27 
I ALT 553 218 94 75 940 

Teknikker, der skal tages i betragtning ved fastlæggelse af BAT 
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Ud fra den ovenstående tabel kan man let regne sig frem til, at over halvdelen af teknikkerne 
vedrører forbedring af miljøeffekten af affaldsbehandling, forebyggelse eller håndtering. De 
øvrige teknikker drejer sig hovedsagelig om minimering af emissioner til luft, de udgør næsten 
en fjerdedel, og resten er mere eller mindre ligeligt fordelt mellem behandling af spildevand og 
behandling af faste stoffer. Det fremgår endvidere, at over en tredjedel af teknikkerne betragtes 
som almindelige teknikker. Blandt de fire forskellige typer affaldsbehandling indeholder afsnit-
tet om fysisk-kemisk behandling de fleste teknikker. 
 
BAT'er for affaldsbehandlingssektoren 
Dette dokument indeholder de fastlagte BAT'er for affaldsbehandlingssektoren. De vedrører de 
mest relevante miljøforhold og drejer sig typisk om emissioner ved normal drift. I nogle tilfælde 
beskrives også BAT-konklusioner vedrørende emissioner fra uheld og (større) ulykker. 
 
De udpegede BAT'er er opsummeret i følgende tabel. Denne tabel kan ikke forstås korrekt, hvis 
man ikke læser hele BAT-afsnittet, og kan derfor ikke isoleret set anvendes ved beslutningstag-
ning. Dette skyldes frem for alt, at hver BAT-konklusion indeholder mange detaljer, der hoved-
sagelig drejer sig om, hvornår den pågældende BAT-konklusion kan anvendes. Følgelig er det 
af afgørende betydning at se på hele BAT-kapitlet. Nogle fakta kan imidlertid udledes af BAT-
kapitlet: 
 
• BAT-konklusioner for affaldsbehandlingssektoren er formuleret på to niveauer. Det ene 

niveau omhandler generelle BAT-konklusioner, dvs. de drejer sig om hele sektoren. Det an-
det niveau indeholder mere specifikke BAT-konklusioner, dvs. de, vedrører bestemte typer 
af særlige processer og aktiviteter, der udpeges inden for anvendelsesområdet. BAT er såle-
des for en given type affaldsbehandlingsanlæg en kombination af de generelle elementer, 
der finder bred anvendelse, og de "aktivitetsspecifikke" elementer, der anvendes i det speci-
elle tilfælde. I nogle tilfælde kan andre BREF-dokumenter bruges som vejledning og indgå i 
listen over de dokumenter, man skal tage hensyn til, når man analyserer et bestemt anlæg. 
Som eksempel indeholder BAT for regenerering af spildolie BAT-elementerne 1 - 64 samt 
95 - 104 i tabellen nedenfor. Andre relevante BREF-dokumenter kan endvidere tages med i 
betragtning som ekstra vejledning. Et andet eksempel er BAT for affaldsbrændsel fra farligt 
affald, som indeholder BAT-element 1 - 64, 117 - 121 og 129 - 130 

• nogle af BAT'erne er baseret på konkrete teknikker eller teknologier 
• nogle BAT'er er fastlagt med henblik på farligt affald. Disse teknikker er blevet fremhævet 

efter en strategi, som svarer til den, der anvendes på EU-listen over affald inden for ramme-
direktivet om affald 

• ved fastlæggelsen af BAT for denne sektor har man identificeret nogle tilhørende emissi-
onsniveauer, der er forbundet med anvendelsen af de udpegede BAT'er. Det drejer sig om 
emission af flygtige organiske forbindelser og partikler til luften og BAT-parametre såsom 
kemisk iltforbrug, biologisk iltforbrug og tungmetaller. Desuden har man identificeret emis-
sion af lugt og ammoniak ved mekanisk-biologisk behandling og emission til vand af kul-
hydrater og fenoler ved behandling af spildolie. 

Kategori BAT-elementer udpeget vedrørende 
Generel BAT 

Miljøledelse 1. miljøledelsessystemer 
2. tilvejebringelse af udtømmende oplysninger om de aktiviteter, der 

foregår på anlægget 
3. en god forvaltningsprocedure 
4. et tæt forhold til affaldsproducenten/kunden 
5. tilgængelighed af kvalificeret arbejdskraft 

Forbedring af viden om det 
indkommende affald 

6. konkret viden om det indkommende affald 
7. indførelse af en forhåndsgodkendelsesprocedure 
8. indførelse af en godkendelsesprocedure 
9. indførelse af forskellige prøvetagningsprocedurer  
10. modtagefaciliteter 

Udgående affald 11. analyse af det udgående affald 
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Kategori BAT-elementer udpeget vedrørende 
Forvaltningssystemer 12. sporbarhed ved affaldsbehandling 

13. regler for forbindelser og blandinger 
14. procedurer for adskillelse og kompatibilitet  
15. affaldsbehandlingens effektivitet 
16. planer for håndtering af ulykker 
17. logbog over uheld 
18. planer for håndtering af støj og vibrationer 
19. nedlukning 

Forvaltning af installationer 
og råstoffer 

20. energiforbrug og -produktion 
21. energieffektivitet 
22. intern benchmarking  
23. anvendelse af affald som råstof 

Oplagring og håndtering 24. generelle oplagringsteknikker 
25. inddæmning 
26. mærkning af rørsystemer 
27. oplagring/akkumulering af affald 
28. generelle håndteringsteknikker 
29. teknikker til samling/blanding af pakket affald 
30. adskillelsesvejledning for oplagring 
31. teknikker til håndtering af affald i beholdere 

Andre almindelige teknik-
ker, der endnu ikke er nævnt 

32. anvendelse af udsugning under knusnings-, findelings- og sigtnings-
operationer 

33. indkapsling af knusning og findeling af særligt affald  
34. vaskeprocesser 

Behandling af luftemissio-
ner 

35. anvendelse af tanke, beholdere og gruber med åben top 
36. indelukkelsessystemer med ekstraktion til egnede forureningsbegræn-

sende anlæg 
37. størrelsestilpassede ekstraktionssystemer til visse former for oplag-

ring og behandling 
38. anvendelse og vedligeholdelse af forureningsbegrænsende udstyr 
39. rensningssystemer for større udslip af uorganiske gasser 
40. procedurer for konstatering og reparation af utætheder  
41. mindskelse af emission af flygtige organiske forbindelser og partikler 

til luften 
Spildevandshåndtering 42. vandforbrug og forurening af vand 

43. spildevandsspecifikation tilpasset renseanlægget eller udledningskri-
terier 

44. undgåelse af, at spildevandet passerer uden om renseanlægget 
45. indsamling af spildevand 
46. adskillelse af spildevand 
47. heldækkende betonbund i alle behandlingsområder 
48. opsamling af regnvand 
49. genanvendelse af behandlet spildevand og regnvand 
50. daglige tjek af spildevandssystemet samt logbog 
51. identifikation af de vigtigste farlige bestanddele i det behandlede spil-

devand 
52. passende spildevandsrenseteknikker for hver enkelt type spildevand 
53. forøgelse af pålideligheden af forureningsbekæmpelse og forure-

ningsminimering af spildevandet 
54. hovedbestanddelene i behandlet spildevand 
55. spildevandsudledning  
56. emissionsniveauer for kemisk og biologisk iltforbrug og tungmetaller 

forbundet med brug af BAT 
Håndtering af restprodukter 
fra processen 

57. planlægning af håndtering af restprodukter 
58. anvendelse af genanvendelig indpakning 
59. genanvendelse af tønder 
60. bogføring af affaldet på anlægget 
61. genanvendelse af affald  

Jordforurening 62. etablering og vedligeholdelse af overfladearealerne i driftsområderne 
63. impermeabel bund og afløbssystem 
64. minimering af udstyr på området og under jorden 
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Kategori BAT-elementer udpeget vedrørende 
BAT for konkrete typer affaldsbehandling 

Biologiske behandlinger 65. oplagring og håndtering i biologiske systemer 
66. affaldstyper og separationsprocesser 
67. teknikker til anaerob nedbrydning 
68. minimering af luftemission af støv, nitrogenoxider, svovloxider, kulil-

te, svovlbrinte og flygtige organiske forbindelser ved anvendelse af 
biogas som brændsel 

69. teknikker til mekaniske biologiske behandlinger 
70. mindskelse af lugtemissioner, ammoniak, dinitrogenoxid og kviksølv 

fra mekaniske biologiske behandlinger 
71. mindskelse af emissioner til vand af den samlede mængde nitrogen, 

ammoniak, nitrat og nitrit 
Fysisk-kemiske behandlin-
ger af spildevand 

72. teknikker i fysisk-kemiske reaktorer 
73. yderligere spildevandsparametre, der skal udpeges 
74. neutraliseringsproces 
75. udfældning af metaller 
76. adskillelse af emulsioner 
77. oxidering/reduktion 
78. spildevand indeholdende cyanider 
79. spildevand indeholdende krom 6-forbindelser 
80. spildevand indeholdende nitritter 
81. spildevand indeholdende ammoniak 
82. minimering af luftforurening under filtrering og afvandingsprocesser 
83. flokkulation og fordampning 
84. rensning af sigtningsprocesser 

Fysisk-kemisk behandling 
af fast restaffald 

85. uopløselighed af amfotere metaller 
86. udvaskningsevne for uorganiske forbindelser 
87. begrænsning af godkendelse af affald, som skal behandles ved størk-

ning/immobilisering 
88. lukkede systemer 
89. forureningsmindskende systemer ved påfyldning og tømning 
90. fast restaffald til deponering 

Fysisk-kemisk behandling 
af forurenet jord 

91. kontrol med udgravninger 
92. fastlæggelse af den anvendte proces' egnethed 
93. indsamling og kontrol af udstyr 
94. opnået effektivitet under processerne 

Regenerering af spildolie 95. kontrol med det indkommende materiale  
96. tjek for klorede opløsningsmidler og polyklorede bifenyler 
97. kondensering inden ligevægtsdestillationsenhedens gasfase 
98. minimering af forureningen i forbindelse med lastning og losning af 

køretøjer 
99. minimering af forureningen, når der er klorholdige stoffer til stede 
100. termisk oxidering 
101. vakuumsystemer 
102. anvendelse af reststoffer fra vakuumdestillation eller tyndfilmsind-

dampningsanlæg 
103. meget effektive regenereringsprocesser for spildolie  
104. spildevandsemissionsniveauer for kulbrinter og fenoler  

Regenerering af affald i 
form af opløsningsmidler 

105. kontrol med indkommende stoffer 
106. fordampning af reststofferne 

Regenerering af affald i 
form af katalysatorer 

107. anvendelse af posefiltre 
108. rensningssystemer til mindskelse af svovloxidforurening 

Regenerering af affald i 
form af aktivt kul 

109. kvalitetskontrolprocedurer 
110. det kasserede aktive kuls oprindelse 
111. anvendelse af ovn til behandling af industrielle kulstoffer 
112. anvendelse af efterbrænder til regenerering af industrielle kulstoffer  
113. anvendelse af efterbrænder til regenerering af aktivt kul beregnet til 

drikkevand og fødevarer 
114. anvendelse af røggasbehandlingskæde 
115. gasvaskningssystemer 
116. spildevandsbehandlingsanlæg 
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Kategori BAT-elementer udpeget vedrørende 
Forbehandling af affald, der 
skal anvendes som brændsel 

117. overførsel af viden om den forberedte affaldsbrændselsblanding 
118. kvalitetssikringssystemer 
119. fremstilling af forskellige typer af affaldsbrændsel  
120. spildevandsbehandlinger 
121. sikkerhedsaspekter 

Fremstilling af fast affalds-
brændsel fra ikke-farligt 
affald 

122. visuel inspektion af det indkommende affald 
123. anvendelse af magnetiske separatorer for jernholdige og ikke-

jernholdige metaller 
124. anvendelse af nærinfrarøde teknikker 
125. produktion af affaldsbrændslet i ret størrelse 

Fremstilling af fast affalds-
brændsel fra farligt affald 

126. tørrings- eller varmeoperationer 
127. blandingsoperationer 
128. reduktion af partikelforurening 

Fremstilling af flydende 
affaldsbrændsel fra farligt 
affald 

129. anvendelse af varmevekslingsenheder uden for beholderen 
130. det flydende brændsels homogenitet 

BAT'er for affaldsbehandlingssektoren 
 
 
Nyudviklede teknikker 
Dette dokument medtager også teknikker, som er udpeget af den tekniske arbejdsgruppe, men 
som endnu ikke er kommercielt anvendt, og som stadig befinder sig på forsknings- eller udvik-
lingsstadiet. Men på grund af den virkning, de kan få for affaldsbehandlingssektoren, er de med-
taget for at øge opmærksomheden om dem ved eventuelle fremtidige revisioner af dette doku-
ment. 
 
Afsluttende bemærkninger 
Fra begyndelsen af informationsudvekslingen har det stået klart, at der var forskellige opfattel-
ser af, hvilke affaldsbehandlingsanlæg der skulle og ikke skulle medtages i dette dokument. 
Desuden blev det konstateret, at IPPC kun vil få begrænset indflydelse på nogle anlæg. Primært 
på grund af disse forhold har en betydelig del af eksperternes tid været anvendt til at prøve at 
løse og forstå disse spørgsmål, og derfor har andelen af eksperttid anvendt til fastlæggelse af 
BAT for denne sektor været begrænset. Dette problem har sandsynligvis begrænset antallet af 
konklusioner under informationsudvekslingen. Desuden har man også diskuteret forskellige 
standpunkter til dokumentets struktur ved de to plenarmøder (igangsætningsmødet og det afslut-
tende møde). 
 
Nogle mener, at dokumentet burde have dækket alle de former for affaldsbehandling, der for 
nuværende findes i affaldssektoren. Deres synspunkter byggede på tre begrundelser. For det 
første er de tekniske karakteristika ved disse yderligere behandlingsformer meget lig om ikke 
identiske med nogle af de behandlingsformer, der dækkes i dette dokument. For det andet kan 
det gavne konkurrenceevnen for affaldsbehandlingsmetoder, der ikke er omfattet af IPPC, fordi 
sådanne anlæg kan få lov til at operere efter mindre strenge miljøkrav end krævet ifølge BAT. 
For det tredje kan det tolkes således, at fordi disse behandlingsformer ikke er dækket, kan der 
ikke fastlægges nogen BAT, og derfor kan de ikke operere under BAT-betingelser. 
 
Der blev opnået en høj grad af enighed om BAT-kapitlet. Men angående dokumentets anvendel-
sesområde mener nogle, at det skal udvides, så det omfatter andre affaldsbehandlingsformer, 
som ikke er dækket i det nuværende dokument. 
 
Som forberedelse til revisionen af dette dokument bør alle medlemmer af den tekniske arbejds-
gruppe og alle interesserede parter fortsætte indsamlingen af data om de nuværende forbrugs- 
og emissionsniveauer og om ydeevnen for de teknikker, der skal tages i betragtning ved fast-
læggelsen af BAT. 
 
EU iværksætter og støtter gennem sine forsknings- og teknologiudviklingsprogrammer en ræk-
ke projekter, der beskæftiger sig med renere teknologi, fremtidige teknologier for behandling og 
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genbrug af spildevand og forvaltningsstrategier. Disse projekter kan muligvis yde et nyttigt bi-
drag til de fremtidige revisioner af dette dokument. Læserne opfordres derfor til at informere 
Det Europæiske IPPC Kontor om alle forskningsresultater, der er relevante for dette dokuments 
anvendelsesområde (se også dokumentets forord). 
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