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5.8.1 BAT i godkendelsessager
Sådan gør du
Bilag 1 virksomheder:
Du skal som virksomhed bruge vedtagne BAT-konklusioner i forbindelse med ansøgninger om
miljøgodkendelse. Et af oplysningskravene til ansøgningen er, at du skal redegøre for, at det ansøgte lever
op til BAT. Du skal her bruge alle relevante BAT-konklusioner, dvs. du skal forholde dig til BATkonklusionerne i det/de BREF-dokument(er), der vedrører din virksomheds hovedlistepunkt, men også til
BAT-konklusioner i andre relevante BREF-dokumenter.
Myndighed:
Relevante BAT-konklusioner skal lægges til grund både i forbindelse med afgørelser om miljøgodkendelse af
bilag 1-virksomheder.
Vær opmærksom på, at du skal bruge alle relevante BAT-konklusioner. Du skal altså ikke kun forholde dig til
BAT-konklusionerne i det eller de BREF-dokument(er), der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, men
også til BAT-konklusioner i andre relevante BREF-dokumenter.
Det skal fremgå af afgørelsen, hvordan de enkelte relevante BAT-konklusioner er omsat til vilkår i afgørelsen.

Retsgrundlag
Godkendelsesbekendtgørelsen § 24, 26, 35 og Bilag 3.
Godkendelsesbekendtgørelsen § 27, 28 og 29.
Bekg. Nr. 1458 af 20. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Senest opdateret d. 27-06-2014

BAT-konklusioner er bindende. Der er dog i enkelte situationer mulighed for at fravige disse.
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Alle relevante BAT-konklusioner skal indgå i nye godkendelser, dvs. også BAT-konklusioner i BREFdokumenter, der ikke refererer til virksomhedens hovedlistepunkt.
Vil du vide mere
Der kan undtagelsesvist fastsættes lempeligere emissionsgrænseværdier end de
emissionsniveauer, der er angivet i BAT-konklusionerne. Der kan ikke fastsættes lempeligere vilkår
for øvrige BAT-konklusioner.
Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår, der er strengere end dem, der er beskrevet i
BAT-konklusionerne, hvis omgivelsernes sårbarhed påkræver dette. BAT-konklusionerne er ikke
dækkende for alle forhold, der reguleres af miljøgodkendelsen. Myndigheden skal fastsætte
supplerende og strengere vilkår, hvis omgivelsernes sårbarhed påkræver dette, eller det følger af
anden lovgivning, som myndigheden skal varetage i godkendelsen.
Bemærk at hovedlistepunkt ikke er det samme som hovedaktivitet, idet hovedlistepunkt kun omhandler
bilag 1- aktiviteter.
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Bemærk: Sender du os en e-mail, vil oplysningerne blive registreret i vores centrale digitale system til videre
sagsbehandling.
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