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Orientering af FMPU om BAT i forbindelse med IPPC-direktivet. 
 
Definition af BAT 

IPPC-direktivets artikel 2, stk. 11 definerer, hvad der på europæisk plan menes med BAT. Definiti-
onen fremgår af figuren nedenfor. 
 

 
 
Når virksomheder og myndigheder skal vurdere, hvad der er bedste tilgængelige teknik for en be-
stemt branche, tænkes altså ikke kun på "teknologi" i snæver forstand, men også på: 

 Hvordan anlægget konstrueres, bygges, vedligeholdes, drives og afvikles  
 Tidssvarende produktionsgange  
 Mulighederne for at erstatte farlige stoffer med mindre farlige stoffer  
 Teknologier hvorved der dannes mindst muligt affald  
 Genanvendelse og genindvinding  
 Råvareudnyttelse  
 Energieffektivitet  
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Det forudsættes, at teknikken er afprøvet i en skala, der gør den relevant for den pågældende 
branche. Det er desuden en forudsætning, at teknikken skal være teknisk og økonomisk gennem-
førlig i den pågældende branche. 
      
Udarbejdelsen af BREF-dokumenter 
For de virksomhedstyper, der er omfattet af IPPC-direktivet, har EU-Kommissionen udarbejdet 
”BAT reference dokuments” (BREF- dokumenter), som beskriver processer og forureningsniveauer 
samt identificerer de miljøpræsentationer, der er opnåedelige ved anvendelse af BAT for den på-
gældende virksomhedstype. 
 
BREF-dokumenterne udarbejdes af det Europæiske IPPC-kontor i Sevilla på baggrund af en omfat-
tende informationsudveksling mellem repræsentanter for især medlemsstaterne og industriens or-
ganisationer. Også grønne organisationer og forskningsinstitutioner deltager i arbejdet. 
For hver af de 33 BREF-dokumenter har IPPC-kontoret nedsat en teknisk arbejdsgruppe, TWG. De 
tekniske arbejdsgrupper er sammensat af eksperter fra industrien og medlemsstaterne m.fl. Ek-
sperterne fremskaffer information og data til arbejdet, udveksler informationer og kommenterer de 
udkast til BREF-dokumenter, som IPPC kontoret sender i høring. 
 
Udarbejdelsen af en BREF har som regel taget 3-4 år, og revisionen vil tage 1½ - 3 år. Det forven-
tes, at BREF-dokumenterne fremover vil blive revideret hvert 6.- 8. år. 
 
Det er EU-Kommissionen, der som afslutning på processen vedtager BREF-dokumenterne formelt 
og oversætter resuméet og evt. udvalgte afsnit til de officielle sprog. 
 
  
Den danske teknologiliste vedrørende landbrug. 
Miljøstyrelsen har ikke nogen positivliste for BAT. Men på landbrugsområdet findes en generel vej-
ledende teknologiliste, hvor Miljøstyrelsen vejleder kommunerne om hvilke typer af miljøteknologi-
er, der er driftssikre og har en dokumenteret miljøeffekt. 
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