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5.8.5 BAT-konklusioner og afgørelser
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 ressourceforbrug.
Affaldsminimering og genanvendelse.
Indretning, håndtering, drift mm.
Overvågning.
BAT-konklusioner skal anvendes i forbindelse med myndighedens godkendelse, vilkårsfastsættelse og
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 BREFdokument, der er fundamentet herfor. Det er derfor oftest nødvendigt at sætte sig ind i hele dokumentet.
På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over alle BREF'er. Her kan du finde en beskrivelse af
hvert BREF-dokument, information om status og seneste revision samt link til alle BREF-dokumenter, BATkonklusioner samt eventuelle BAT-tjeklister. BAT-tjeklister er et dansk hjælpeværktøj, der opsummerer BATkonklusioner i skemaform, og som er med til at give overblik.
Virksomhederne vælger selv, hvordan de vil overholde de emissionsgrænseværdier, som myndighederne
fastsætter på baggrund af BAT-konklusionerne.
BAT-konklusioner omhandler desuden forhold som drift, indretning, miljøledelse mm. Disse vil ofte være
formuleret på en sådan måde, at der også her er valgmulighed for virksomhed og myndighed i forbindelse
med fastsættelse af vilkår.
Mange BAT-konklusioner angiver et interval for de opnåelige emissionsværdier (BAT-AEL'er). For eksempel
således: < 5 – 20. Det betyder, at grænseværdien for en virksomhed bør være enten < 5 eller 20 eller et sted
imellem. Myndigheden skal inddrage fodnoter og anden supplerende information i BAT-konklusionerne, som
uddyber, for hvilke situationer den høje ende og for hvilke den lave ende af intervallet er anvendelig. Er der
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ikke sådanne indikationer, skal godkendelsesmyndigheden foretage et valg. Det er ikke sådan, at nye
virksomheder og anlæg automatisk skal have den laveste BAT-AEL i intervallet, og eksisterende
virksomheder den højeste.
BAT og hovedlistepunkt
Miljømyndigheden informerer virksomheden om, hvad der er virksomhedens hovedlistepunkt, og om, hvilken
BAT-konklusion der udløser en revurdering uden for den normale kadence.
Efter godkendelsesbekendtgørelsen er der en frist på fire år fra offentliggørelsen af BAT-konklusionen og til,
at den skal være gennemført på virksomheden. Det er derfor vigtigt, at virksomhed og myndighed følger med
i fremdriften i Sevilla processen. Desuden kan Miljøstyrelsen kontaktes med henblik på at blive orienteret om,
hvor langt man er, og i givet fald få mulighed for at påvirke processen.
Meddelelsen om hovedlistepunkt er ikke en afgørelse, der kan påklages særskilt.

Senest opdateret d. 27-06-2014

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

http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/princippet-om-bat/bat-og-afgoerelser/[21-12-2016 16:30:51]

BAT og afgørelser

 Facebook
 YouTube

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

© Miljøstyrelsen

http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/princippet-om-bat/bat-og-afgoerelser/[21-12-2016 16:30:51]

