
På baggrund af input ved partnerskabsmødet d. 2. marts 2017, vil Miljøstyrelsen som minimum 

formulere generelle synspunkter omkring følgende punkter: 

 

Generelt 

Læsbarheden af særligt BAT-konklusionerne skal øges, så det er lettere finde ud af, hvad der gælder for 

hvilke brancher og anlægstyper, herunder hvad der gælder for hvilke typer spildevandsudledning. 

Strukturen bør i højere grad branche-opdeles og BAT konklusioner vedrørende faglige emner samles i de 

samme afsnit (dvs. formål, teknik-eksempler, BAT-AEL’er med tilknyttet monitering) 

 

Spildevand 

Det skal præciseres hvilke BAT-konklusioner der gælder for hhv. direkte udledning, indirekte udledning og 

landspreading. 

 

Landspreading er omtalt positivt i afsnit 2.1.5.2.1, men er ikke nævnt specifikt i BAT-konklusionerne. 

Landspreading skal nævnes som BAT under spildevand. 

 

De foreslåede moniteringsfrekvenser for spildevand skal kun gælde, hvis der er fastsat BAT AEL’er. Det er 

DK’s holdning, at moniteringsbehov for spildevandsstrømme uden BAT-AEL skal fastlægges i samarbejde 

med den lokale spildevandsmyndighed og tilgodese renseanlæggets behov. (Dette kan måske også tolkes af 

formuleringerne i BAT 2 og 3, men det er ikke sikkert). 

  

Støv 

Udgangspunktet for de foreslåede moniteringsfrekvenser for luftemission i BAT 5 kan være ukorrekt. I DK 

måler vi eksempelvis ikke 3 gange om året på mælkepulverfabrikker, som det fremgår af afsnit 5. De 

indsendte data er resultater af én præstationskontrol, som består af 3 enkeltmålinger udført på samme 

dag.  

 

DK er uforstående overfor fastlæggelse af branchespecifikke minimumsfrekvenser for monitering af støv.  

Som udgangspunkt bør moniteringsfrekvenser for luftemission fastlægges ud fra en risikovurdering 

foretaget af de lokale myndigheder med baggrund i lokale forhold og proportionalitet. Faste 

moniteringskrav for støv skal kunne erstattes af egenkontrol med filtre mm, (jf. danske standardvilkår), hvis 

de lokale myndigheder vurderer dette er tilstrækkeligt. 

 

Datagrundlag 

DK vil igen påpege, at det er vanskeligt at vurdere de fastsatte AEL’er og AEPL’er, når centrale datatyper er 

fortrolige. Det er derfor vigtigt, at EIPPCB for hver branche sikrer, at alle typer og størrelser af produktioner 

og produkter kan rummes indenfor fastsatte grænseværdier.  

DK foreslår, at der holdes et webinar om datagrundlaget hvor EIPPCB kan redegøre for konkrete problemer 

med tolkning af data rejst af de enkelte brancher. 


