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5.8 Princippet om BAT
Sådan gør du, når du som virksomhed skal fnde ud af, hvad der er BAT

Hvis din virksomhed er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen:

BAT-konklusionerne er en opsummering af hvert enkelt BREF-dokument og sammenfatter, hvad der er BAT
for branchen, herunder hvilke emissionsniveauer der kan opnås med de teknikker, som er vurderet at være
BAT.

BAT-konklusionerne indgår i BREF-dokumenterne. Konklusionerne kan omfatte:

Emissionsniveauer, der er forbundet med anvendelse af BAT
Krav til miljøstyringssystemer
Ressourceeffektivitet og -forbrug
Affaldsminimering og genanvendelse
Indretning, håndtering, drift mm.
Overvågning

BAT-konklusionerne skal anvendes i forbindelse med myndighedens godkendelse, vilkårsfastsættelse og ved
revurdering af virksomheden.

Det er kun BAT-konklusionerne, der er bindende. Dette indebærer dog, at det i forbindelse med fastsættelsen
af vilkår og emissionsgrænseværdier på baggrund af en BAT-konklusion er det bagvedliggende BREF-
dokument, der er fundamentet herfor. Det er derfor oftest nødvendigt at sætte sig ind i hele dokumentet.

Virksomhederne kan selv vælge, hvordan de vil overholde de emissionsgrænseværdier, som myndighederne
fastsætter på baggrund af BAT-konklusionerne.

Her fastlægges BAT i de BREF-dokumenter, der er relevant for virksomhedstypen/listepunkterne.

Som virksomhed er du informeret om, hvilket hovedlistepunkt virksomheden hører under, og hvilke
listepunkter eventuelle biaktiviteter hører under. Ud fra listepunkterne forholder du dig til, hvilke BREF-
dokumenter der er relevant for din virksomhed. BAT for din virksomhed er som udgangspunkt de BAT-
konklusioner, der er fastlagt i BREF-dokumenterne. Vær opmærksom på, at både branchespecifikke og
tværgående BREF-dokumenter kan være relevante for din virksomhed.

Hvis ikke der er BAT-konklusioner for virksomhedstypen eller dele af virksomheden, skal kriterierne i
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godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 bruges ved redegørelse for BAT.

Hvis virksomheden har aktiviteter, der er omfattet af standardvilkår, erstatter disse vilkårene for BAT,
medmindre standardvilkårene er lempeligere end BAT-konklusionerne, jf. godkendelsesbekendtgørelsens §
25.

Bemærk at hovedlistepunkt og hovedaktivitet ikke er det samme.

Hvis din virksomhed er omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen:

Som virksomhed skal du forholde dig til, hvad der er BAT for din virksomhed. Det er dig, der har udspillet
over for myndigheden. Myndighederne fastlægger på baggrund af dine oplysninger og efter forudgående
høring kravene til dig på baggrund af BAT.

De standardvilkår, der findes for bilag 2-virksomheder, betragtes som BAT. For bilag 2-virksomheder, der
ikke er omfattet af standardvilkår, skal kriterierne i bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen lægges til grund i
forbindelse med fastlæggelse af BAT.

Hvis kun en del af virksomheden er omfattet af standardvilkår, gælder:

Hvis aktiviteterne kan adskilles, betragtes standardvilkårene som BAT for den del, der er omfattet af
standardvilkårene, og kriterierne i bilag 5 lægges til grund for virksomhedens øvrige aktiviteter.
Hvis aktiviteterne ikke kan adskilles, lægges kriterierne i bilag 5 til grund for hele virksomheden i
forbindelse med godkendelse og revurdering. Myndigheden bør dog ikke fastsætte lempeligere vilkår end
standardvilkårene.

Tag disse regler i betragtning ved udspillet over for myndigheden.

Sådan gør du, når du som myndighed skal fnde ud af, hvad der er BAT

Godkendelsesmyndigheden skal sikre, at de vilkår og emissionsgrænseværdier, som bliver stillet i
miljøgodkendelser og ved revurderinger, er baseret på den tilgængelige viden om BAT på tidspunktet for
godkendelsen eller revurderingen.

Hvis virksomheden er omfattet af bilag 1:

Her fastlægges BAT i de BREF-dokumenter, der er relevant for virksomhedstypen eller listepunktet.

Som myndighed bør du informere listevirksomhederne om, hvilket hovedlistepunkt virksomheden hører under
- og hvilke listepunkter eventuelle andre aktiviteter hører under. Ud fra listepunktet forholder du dig til, hvilke
BREF-dokumenter der er relevante for den enkelte virksomhed. BAT for virksomheden er som udgangspunkt
de BAT-konklusioner, der er fastlagt i BREF-dokumenterne. Vær opmærksom på, at både branchespecifikke
og tværgående BREF-dokumenter kan være relevante for virksomheden.

Hvis ikke der er BAT-konklusioner for virksomhedstypen eller dele af virksomheden, skal kriterierne i
godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 lægges til grund ved redegørelse for BAT.

Hvis virksomheden har aktiviteter, der er omfattet af standardvilkår, erstatter disse vilkårene for BAT,
medmindre standardvilkårene er lempeligere end BAT-konklusionerne.
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Hvis virksomheden er omfattet af bilag 2:

Myndighederne fastlægger på baggrund af virksomhedens oplysninger og efter forudgående høring, hvad
der skal betragtes som BAT for den enkelte virksomhed. Oplysninger og vurderinger fra virksomheden er
vigtige i denne forbindelse. Der bør derfor være et tæt samarbejde mellem myndighed og virksomhed.

Standardvilkårene betragtes som BAT. Hvis der ikke er standardvilkår, skal kriterierne i bilag 5 lægges til
grund i forbindelse med redegørelse for BAT.

Hvis kun en del af virksomheden er omfattet af standardvilkår, gælder:

Hvis aktiviteterne kan adskilles, betragtes standardvilkårene som BAT for den del, der er omfattet af
standardvilkårene, og kriterierne i bilag 5 lægges til grund for virksomhedens øvrige aktiviteter.
Hvis aktiviteterne ikke kan adskilles, lægges kriterierne i bilag 5 til grund for hele virksomheden i
forbindelse med godkendelse/revurdering. Der bør dog ikke fastsættes lempeligere vilkår end
standardvilkårene.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven Kapitel 1.

Godkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 9, § 18, § 19, Bilag 5.

 

Senest opdateret d. 27-06-2014

Forurenende virksomheder skal begrænse forureningen, så det svarer til, hvad der kan opnås ved
anvendelse af bedst tilgængelig teknik, BAT (Best Available Techniques).

For hovedparten af bilag 1- virksomheder er BAT fastlagt i de BREF-dokumenter, der er relevant for
virksomhedstypen. For hovedparten af bilag 2- virksomheder er der fastsat standardvilkår, der
betragtes som BAT. For virksomheder, der hverken er omfattet af et BREF-dokument eller af
standardvilkår, skal kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 bruges ved fastlæggelse af
BAT.

Vil du vide mere

Læs om følgende:

BAT i godkendelsessager
BAT i revurderingssager
Brug af BREF-dokumenter
Fravigelser fra BAT
BAT og afgørelser

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174654
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175828
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/princippet-om-bat/bat-i-godkendelsessager/
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/princippet-om-bat/bat-i-revurderingssager/
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/princippet-om-bat/brug-af-bref-dokumenter/
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/princippet-om-bat/fravigelser-fra-bat/
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/princippet-om-bat/bat-og-afgoerelser/
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Baggrund om BREF

Kontakt
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
E-mail: 

CVR: 25798376 
EAN: 5798000863002 

Besøg også
Miljø- og fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen
Fødevarestyrelsen
NaturErhvervstyrelsen
Kystdirektoratet

Følg os
Facebook
YouTube




Bemærk:  Sender du os en e-mail, vil oplysningerne blive registreret i vores centrale digitale system til videre
sagsbehandling.
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