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Der er mange termer og regler der vælter ind over os, ikke mindst med de nye BAT vilkår (Best Available 
Technology), som skal være implementeret i 2021! 
Med vedtagelse af EU’s direktiv vedrørende Industrielle Emissioner (IE-direktivet, IED) er miljøkrav i BAT-
konklusioner bindende for bilag 1-virksomheder, som således skal have indarbejdet disse nye BAT-krav i deres 
miljøgodkendelse.  
BAT emissionskravet for afkast fra opgradering (CO2-strømmen) vurderes at være standardvilkår 25, som fastsætter:  
”Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for H2S på 5 mg/normal m3 i afkast fra opgraderingsanlæg. 
Virksomheden skal herudover overholde en B-værdi for H2S på 0,001 mg/m3”.  
 
Udover dette ”nye” krav stilles der ligeledes krav til den beregnet samlede lugtemission fra virksomhedens 
lugtkilder, og de bliver fastsat som LE/M3 jævnfør skema: 
 

 
Man kan således sige, at der er to begrænsninger som ”overlapper” hinanden. 

1. Virksomheden har en overordnet akkumuleret lugtbegrænsning ved nærmeste nabo som defineret. 
Her har virksomheden forskellige redskaber til at fortynde blandingen ved f.eks. at sætte en højere skorsten 
op. 

2. Dernæst er der i EU`s BAT-konklusioner eller BAT-referencedokumenter krav til punktemissioner fra 
anlægget. 
Det kunne være afkast fra opgraderingsanlæg, hvor kravet standardvilkår 25 fastsættes som 
5mg/H2S/normal m3 i afkast samtidig med, at B-Værdi på max 0,001 mg/m3 skal overholdes. 
 
Dette betyder, at man ikke bare kan sætte en højere skorsten op for at fortynde sig ud af problemerne, men 
skal reducere emissionen i stedet for (gennem effektiv filtrering). 
 
Dette er beskrevet i luftvejledningen / This is described in the air guide -> 
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2001/87-7944-625-6/pdf/87-7944-625-6.pdf  
Arbejdsmiljø, Grænseværdi-listen / Work Environment, Limit List ->  
https://amid.dk/media/4690/c-0-1-graensevaerdilisten-2007-pdf.pdf 

https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2001/87-7944-625-6/pdf/87-7944-625-6.pdf
https://amid.dk/media/4690/c-0-1-graensevaerdilisten-2007-pdf.pdf
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Miljøstyrelsen / The Danish Environmental protection Agency -> Svovlemissioner fra anvendelse af biogas / 
Sulfur emissions from biogas use https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2015/11/978-87-93352-87-2.pdf  

 
Enheder: 
Grænseværdier for gasser og dampe angives normalt som ppm (parts per million = dele pr. million), svarende til 
antal kubikcentimeter forureningsstof pr. kubikmeter luft.  
Koncentrationen kan også angives i mg/m3. Det vil sige milligram forureningsstof pr. kubikmeter luft. 
Koncentrationsangivelsen ppm og mg/m3 kan omregnes ved hjælp af følgende formel: 
 

 
 
Man kan evt. anvende dette website til at foretage omregninger https://www.lenntech.com/calculators/ppm/converter-parts-per-million.htm  

 
 
 
 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2015/11/978-87-93352-87-2.pdf
https://www.lenntech.com/calculators/ppm/converter-parts-per-million.htm
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Diverse baggrundsmateriale: 
 
BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) Best Available Technology 
 
Krav om udarbejdelse af BAT-redegørelse  
Virksomheder skal ved ansøgninger om miljøgodkendelse og ved revurdering af miljøgodkendelsen redegøre for, at 
virksomheden lever op til BAT, jævnfør listebekendtgørelsen § 6, stk. 7 og bilag 3, punkt. 20.  
 

Kriterier for Fastsættelse af BAT  
Standardvilkår:  
Afgørelsen vedrører en virksomhed, der er omfattet af afsnit 25. 5.3b i bekendtgørelse om standardvilkår i 
godkendelse af listevirksomhed.  
De indsatte standardvilkår i afgørelsen for indgår derfor i fastsættelse af BAT for virksomheden, jævnfør 
godkendelsesbekendtgørelsens § 25.  
 
EU’s BAT-konklusioner eller BAT-referencedokumenter:  
Med vedtagelse af EU’s direktiv vedrørende Industrielle Emissioner (IE-direktivet, IED) er miljøkrav i BAT-
konklusioner bindende for bilag 1-virksomheder, som således skal have indarbejdet disse nye BAT-krav i deres 
miljøgodkendelse.  
Udover de danske standardvilkår skal der tages højde for, at der i EU’s BAT-konklusioner eller BAT-
referencedokumenter, kan findes retningslinjer, der er mere restriktive end standardvilkårene.  
Såfremt dette er tilfældet, er det disse kriterier, der gælder ved fastsættelse af BAT, jævnfør 
godkendelsesbekendtgørelsens §§ 24 og 25.  
Emissionsgrænseværdierne i afgørelsen er fastsat ud fra, at emissionerne under normale driftsvilkår ikke ligger over 
de emissionsniveauer, der er forbundet med anvendelsen af BAT, jævnfør § 26.  
 
Status for relevante BAT-konklusioner: 
Det er den BAT-konklusion, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, der udløser kravet om revurdering.  
BREF for affaldsbehandling gælder som BAT-konklusion indtil, der forligger en revideret BAT-konklusion.  
Hovedlistepunktet for ”biogas ApS” vurdering af den ansøgte udvidelse i forhold til anvendelse af BAT skal derfor ske 
med udgangspunkt i:  
BREF (Referencedokument for Bedste Tilgængelige Teknikker) for affaldsbehandling, Waste Treatment (WT-BREF) er 
tilknyttet listepunktet.  
 
WT-BREFen, som fremover inkluderer biogasanlæg, er under revision. BAT-konklusionerne skal implementeres på 
virksomheder med listepunkt senest 4 år efter de er vedtaget og offentliggjort.  

Udover standardvilkår, BAT-referencedokumenter er også anvendt de kriterierne i 

godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 idet omfang, der ikke allerede er taget højde for disse kriterier. 

 
Da WT-BREFen, fremover kommer til at inkluderer punkter om biogasanlæg, er det kommunens faglige vurdering, at 
der skal tages udgangspunkt i dette BAT-referencedokument i forbindelse med fastsættelse og vurdering af BAT på 
”biogas ApS”.  
Miljøstyrelsen har udarbejdet en BAT tjekliste til WT BREFen, hvor de enkelte BAT referencer er listet. Da WT BREF er 
udarbejdet med henblik på at dække et bredt spektrum af virksomhedstyper inden for affalds-sektoren, er det ikke 
alle BAT referencerne, der er relevante for et biogasanlæg. Det er primært BAT-referencedokumentets afsnit 5.1 og 
5.2, der er relevante for biogasanlæg.  
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Eksempel på vurdering af (BAT) på biogasanlæg - luft- og lugtemissioner 
 

Rensning af CO2-strøm fra opgradering i biofilter:  
”biogas ApS” har valgt at tilkoble CO2-strømmen fra opgraderingsprocessen til anlæggets eksisterende lugtrensning.  
Den eksisterende rensning af afkastluft i 2-delt biofilter – herunder for-rensning og regulering af input-værdier til 
biofilter for svovlbrinte, mercaptaner og ammoniak – vurderes at være i overensstemmelse med  
anvendelsen af BAT.  
 
Emissionskrav:  
BAT emissionskravet for afkast fra opgradering (CO2-strømmen) vurderes at være standardvilkår 25, som fastsætter:  
”Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for H2S på 5 mg/normal m3 i afkast fra opgraderingsanlæg. 
Virksomheden skal herudover overholde en B-værdi for H2S på 0,001 mg/m3”.  

 

BAT: Brug af kulfilter og/eller hybridfilter til efterrensning af biogassen og/eller CO2-strømmen fra 

opgraderingsanlægget kan anvendes af virksomheden. Brug af kulfilter/hybridfilter vurderes at være en 

velkendt teknik og i overensstemmelse med anvendelse af BAT på biogasanlæg. 

 

 


