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5.8.6 BREF-dokumenter
EU Kommissionen udsender "BAT reference documents" (BREF-dokumenter) for virksomhedstyper, der er
omfattet af IE-direktivet.
BREF-dokumenter er tekniske dokumenter, hvori der fastlægges, hvad der må betragtes som BAT for de
virksomhedstyper, som er omfattet af BREF-dokumentet. Det fremgår af de enkelte BREF-dokumenter,
hvilke brancher/IED listepunkter BREF-dokumentet omfatter.
BREF-dokumenterne er opdelt i hhv. branchespecifikke og tværgående.
Der er 27 branchespecifikke og 3 tværgående BREF-dokumenter. Alle sektorer i IPPC-direktivets bilag I
(bortset fra affaldsdeponering) er omfattet af et BREF-dokument. Med IE-direktivet skal der laves yderligere
to BREF-dokumenter, så det samlede antal bliver 32, og flere dokumenter vil få deres anvendelsesområde
udvidet.
Forskel på branchespecifikke og tværgående BREF-dokumenter
De branchespecifikke vedrører konkrete listepunkter/virksomhedstyper, mens de tværgående som
udgangspunkt vedrører alle relevante bilag 1- virksomheder.
I forbindelse med godkendelser skal alle relevante BAT-konklusioner lægges til grund. Dvs. her er det uden
betydning, om BREF-dokumentet er angivet som branchespecifik eller tværgående.
Udarbejdelse
BREF-dokumenterne udarbejdes af det Europæiske IPPC kontor i Sevilla. Udarbejdelsen sker på baggrund
af en omfattende informationsudveksling og dialog mellem repræsentanter for især medlemsstaterne og
industriens organisationer.
I forbindelse med udarbejdelse/revision af et BREF-dokument nedsættes en teknisk arbejdsgruppe (TWG)
bestående af eksperter fra medlemsstaterne, industrien, grønne organisationer og Kommissionen.
Et typisk forløb for udarbejdelse/revision af et BREF-dokument er:
1. Forberedelse før arbejdet påbegyndes officielt
2. (Gen)aktivering af TWG
3. Udarbejdelse af ønskeliste til indhold af revisionen
4. Indledende TWG-møde
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5. Indsamling af oplysninger og data
6. Udarbejdelse af udkast til BREF
7. Høring i TWG af udkast
8. Afsluttende TWG-møde
9. Endeligt udkast
10. Præsentation af endeligt udkast i Kommissionens Artikel 13 forum, hvorefter BREF er færdig. BATkonklusionerne gennemgår en yderligere procedure.
Offentliggørelse
Udkast offentliggøres på EIPPCBs hjemmeside.
De færdige BREF-dokumenter offentliggøres på EIPPCBs hjemmeside, når EU-kommissionen har vedtaget
og offentliggjort BAT-konklusionerne i EU-Tidende.
Det er Kommissionens hensigt, at alle BREF-dokumenter skal revideres hvert 8. år, og Kommissionen
påregner, at samtlige BREF-dokumenter har gennemgået den første revision i 2019.
BAT-konklusioner er den del af et BREF-dokument, der beskriver, hvad der er BAT. BAT-konklusionerne
vedtages af Kommissionen efter afstemning i et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne.
EU- Kommissionen oversætter BAT-konklusionerne med anvendelsesområdet til de enkelte landes officielle
sprog. Vedtagne BAT-konklusioner offentliggøres i EU-Tidende.
Her finder du BREF-dokumenter og vedtagne BAT-konklusioner:
I bilag 7 til godkendelsesbekendtgørelsen er der en oversigt over vedtagne BAT-konklusioner og over BREFdokumenterne. Bilaget holdes opdateret ved ændring af bekendtgørelsen.
Når du har brug for at finde et BREF-dokument eller vide mere om status for arbejdet med revisionen af
disse, kan du finde dette på Miljøstyrelsens hjemmeside eller på EUs hjemmeside.
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