IE-DIREKTIVET
IE-direktivet (Industrial Emissions Directive) medfører
nye udfordringer for myndigheder og virksomheder.
Direktivet har til formål at fastlægge en ramme for
miljøgodkendelser af de største og mest miljøbelastende virksomheder og husdyrbrug i EU.
Direktivet indeholder krav om, at
visse virksomheder indenfor en
afgrænset periode på 4 år skal have
implementeret ”bedste tilgængelige
teknik (BAT)” senest 4 år efter, at
denne er offentliggjort i EU-tidende
(BAT-konklusioner).

Rambøll tilbyder følgende
rådgivningsassistance:
•
•
•

Direktivet indfører desuden skærpede krav til emissioner til luft for
store fyringsanlæg.
Som noget nyt vil der, for visse virksomheder, være krav om udførelse
af undersøgelser og monitering af
jord og grundvand som et vilkår for
opnåelse af ny miljøgodkendelse,
tillæg til miljøgodkendelse eller ved
revurdering af eksisterende miljøgodkendelser. Endvidere vil der ved
virksomhedsophør kunne stilles
krav til driftsherre om oprensning
af jord- og grundvandsforurening,
hvor det i dansk lovgivning hidtil
kun har været muligt at stille krav
om oprensning til en forurener.
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•

•

Gennemgang af nye krav til de
omfattede virksomheder
Assistance ved miljøgodkendelse af virksomhederne
Rådgivning ved implementering af ”bedste tilgængelige
teknik (BAT)”
Rådgivning og assistance
ved udførelse af jord- og
grundvandsundersøgelser,
basistilstandsrapporter (BTR),
monitering samt udførelse af
undersøgelser og afværgeforanstaltninger ved ophør af
virksomhed
Udførelse af miljø due-diligence (EDD – Environmental
Ddue Diligence) ved virksomhedsovertagelser. Som et nyt
element skal en kommende ejer
forholde sig til mulige krav om
undersøgelse og oprensning af
jord og grundvand fra tidligere
ejeres aktiviteter.

HVEM KAN MAN KONTAKTE I
RAMBØLL?
For spørgsmål vedrørende miljøgodkendelser og BAT-konklusioner:
Afdelingsleder
Jakob Kirkeskov,
jakk@ramboll.dk, 51618607
Seniorkonsulent
Sandie Stokholm Andersen,
ssa@ramboll.dk, 51618351
Senior projektleder
Lis Reker,
lir@ramboll.dk, 51618686
For spørgsmål vedrørende Basistilstandsrapporter:
Seniorkonsulent
Søren Nielsen,
sn@ramboll.dk, 51615919
Projektchef
Hans Bengtsson,
hab@ramboll.dk, 51615835

HVAD ER DE VÆSENTLIGSTE KONSEKVENSER AF IE-DIREKTIVET?
•

For bilag 1-virksomheder (virksomheder omfattet af bilag 1 i den nye godkendelsesbekendtgørelse) bliver EU’s BATkonklusioner bindende. Det betyder, at BAT-konklusionerne skal lægges til grund ved udstedelse af miljøgodkendelser samt ved revurderinger af eksisterende miljøgodkendelser

•

Krav om kortlægning af jord- og grundvandsforurening for visse bilag 1-virksomheder, der anvender ”relevante farlige
stoffer” (BTR -basistilstandsrapport).

•

Krav til bilag 1-virksomheder om oprensning af jord- og grundvandsforurening ved definitivt driftsophør (Bemærk:
Kun forurening opstået efter 7. januar 2013)

•

Krav om risikobaseret tilsyn og efterfølgende offentliggørelse af tilsynsrapporter.

•

Der stilles strengere udledningskrav til de store fyringsanlæg.

HVILKE BRANCHER BERØRES?
•

Energiindustri

•

Produktion og forarbejdning af metaller

•

Mineralindustri

•

Kemisk industri

•

Affaldshåndtering

Virksomheder indenfor andre brancher kan også blive berørt af det nye direktiv

HVORNÅR GÆLDER DE NYE REGLER FOR BILAG 1-VIRKSOMHEDERNE?
Krav om basistilstandsrapport:
•

For nye miljøgodkendelser: 7. januar 2013

•

For eksisterende i-mærkede: Første revurdering eller første ansøgning om miljøgodkendelse efter 7. januar 2014

•

Virksomheder, der ikke var i-mærkede i den tidligere godkendelsesbekendtgørelse: Første revurdering eller første
ansøgning efter 7. juli 2015

Skærpede emissionsgrænseværdier for store fyringsanlæg:
•

”Nye anlæg”: 7. januar 2013

•

”Eksisterende anlæg”: 1. januar 2016

VENSTRE
FASAN - ny ovnlinie
HØJRE
Maribo-Sakskøbing
Kraftvarmeværk

