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Indledning 
Som det fremgår af indkaldelsen til Partnerskabsmødet (mail af 24. august 2017), vil 

Miljøstyrelsen inden mødet sende en mere detaljeret dagsorden og kort notat om de 

fokusområder, som Miljøstyrelsen finder væsentlige at få drøftet med Partnerskabet 

forud for deltagelse i Kick off mødet (KoM) i Sevilla den 25. – 29. september. Som 

nævnt i indkaldelsen har vi modtaget et baggrundspapir (BP), hvor EIPPCB har 

gennemgået de forslag og bemærkninger, som medlemmerne af den tekniske 

arbejdsgruppe (TWG) har meldt ind. Vi har sendt de danske ”Initial positions” til 

Partnerskabet med mails af 16. og 17. marts 2017.  

EIPPCB har i BP gennemgået og samlet indkomne bemærkninger i skemaer. Af de 

enkelte skemaer fremgå deres oprindelige forslag og spørgsmål i forbindelse med 

anmodningen om initial positions, opsummering af indkomne initial positions, 

EIPPCBs vurdering og deres eventuelt ændrede forslag.  

BP er vedlagt. Heraf fremgår ligeledes de forslag til scope, dataindsamling mm. som 

EIPPCB foreslår drøftet på KoM. 

Vi har meddelt EIPPCB, at vi i BP savner en beskrivelse af sammenhængen med IEDs 

særlige bestemmelser om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske 

opløsningsmidler.  

I dette notat redegøres for de væsentligste forhold, som vi gerne vil orientere 

Partnerskabet om inden KoM, og hvor vi ønsker input fra Partnerskabet.  

I det efterfølgende henvises til BP med angivelse af side og nummer på 

Proposal/Request. 

 

Særlige sektorer/produkter/processer 
Som en del af forberedelserne til KoM har EIPPCB anmodet TWG-medlemmerne om at 

udfylde et skema med TWG-medlemmernes overvejelser i forbindelse med fastlæggelse 

af BAT-AELs og dataindsamling i denne forbindelse for særlige 

sektorer/produkter/processer. Der er angivet 44 sektorer/produkter/processer, hvor 

TWG-medlemmer tidligere har vurderet, at der er specielle forhold, der skal tages 

hensyn til. (BP s.25-27; R2) 
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Vi har suppleret skemaet for punkt 43, der omhandler produktion af farmaceutiske 

produkter. Skemaet vedlægges. 

 

SPØRGSMÅL 1 til Partnerskabet: 

Er der andre af de 44 produkter/processer, hvor vi bør have nye informationer med til 

KoM? 

Har I supplerende kommentarer til punkt 43? 

 

Scope 

Der er enkelte punkter, hvor de danske initial positions ikke er imødekommet fuldt ud.  

Diffuse emissioner: 

EIPPCBs oprindelige forslag var at diffuse emissioner ikke skal indgå i WGC BREF. 

Flere medlemmer af TWG, herunder Danmark, ønsker at dette medtages. EIPPCB 

fastholder, at diffuse emissioner ikke skal indgå i arbejdet med BREFen. (BP s. 11-12; 

P4) 

 

SPØRGSMÅL 2 til Partnerskabet: 

Har Partnerskabet supplerende synspunkter og argumenter, der bør fremføres? 

 

 

Oplag og håndtering af stoffer og produkter: 

EIPPCBs oprindelige forslag var, at emissioner fra oplag og håndtering ikke skal indgå i 

WGC BREF. Flere medlemmer af TWG, herunder Danmark, ønsker at dette medtages. 

EIPPCB har ændret deres forslag, så WGC omhandler kombineret behandling af 

spildgasser, hvoraf en mindre del kan stamme fra oplag og håndtering. (BP s. 16-17; P7) 

 

 

Dataindsamling og BAT-AEPLs 
Dataindsamlingen er en stor del af grundlaget for udarbejdelse af BAT-konklusioner, 

især mht. AEL-AELs. Det er derfor vigtigt at levere data, hvis vi vil have indflydelse på 

fastlæggelse af disse.  

 

Vi ser en række udfordringer i denne forbindelse, herunder: 

 

a) Problemstilling vedrørende kombinerede strømme. Hvad er omfattet? Hvordan 

fastsættes/anvendes BAT-AELs her? Hvordan kan vi lave dataindsamling? (BP s. 

10-11; P3)  

b) Key Environmental Issues, KEI. Hvordan udvælges KEIs. Se vedlagte liste over 

parametre og stofgrupper, som EIPPCB foreslår medtaget/ikke medtaget. Er der 

mangler? Er der ønsker til ændringer af, hvad der medtages? (BP s. 34-105) 

c) Samleparametre. Forslag at indsamle data og fastlægge BAT-AEPLs for stofgrupper, 

hvor dette er muligt (nævnte eksempler: dust, gaseous chloride/fluoride, lead and 

its compounds, nickel and its compounds, NOX, SOX, PCDD/Fs and TVOC). Det 

foreslås at der indsamles data om sammensætningen og toksicitet af forbindelserne, 

der indgår i samleparametrene støv og TVOC for at vurdere behovet for 

differentierede BAT-AEPLs. Kan vi forestille os andre samleparametre? (BP s. 115-

118; P21 og R7, R8) 

d) Tærskelværdier. Det skal sikres, at der ikke samles data ind for ubetydelige 

emissioner og derved få indsamlet uoverskuelige datamængder. Hvordan fastlægges 
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tærskelværdien? Kan massestrømsgrænsen i luftvejledningen anvendes? (BP s. 105-

109; P17) 

e) Der skal samles data ind for NOx fra termiske forbrændingsanlæg (thermal 

oxidisers). Har vi sådanne data? (BP s. 110-11; P18) 

f) BAT-AELs bliver udtrykt som koncentrationer, og hvis muligt suppleres med 

rensegrader. Hvad mener Partnerskabet? (BP s. 112-113; P19) 

g) Der skal laves BAT AEPLs for kortere tidsrum, fx i forbindelse med batch-

produktioner. Der ønskes emissionsprofiler. Har DK mulighed for at levere data? 

(BP s. 113-116; P20) 

h) Referenceanlæg. Hvad forstås ved referenceanlæg? Hvordan vælges disse? Har vi 

oplagte i DK? Vi skal sende forslag senest 31. oktober 2017 (BP s. 121; R11) 

i) BAT-kandidater. Vi vil gerne melde flere ind. Er der DK virksomheder, der 

anvender nye teknikker? Frist for at melde ind til IEPPCB er den 31. oktober 2017. 

(BP s. 122-123; R12) 

j) Fortrolighed. Emissionsdata er generelt offentligt tilgængelige. Er der problemer i 

forbindelse med dataindsamlingen? Hvor detaljeret kan vi få oplysninger? (BP s. 

119-120; P22) 

SPØRGSMÅL 3 til Partnerskabet: 

 Hvilke kommentarer har Partnerskabet til ovenstående pkt. a-j? 

 Hvor ser Partnerskabet problemer omkring levering af data og informationer?   

 Umiddelbar tilkendegivelse af, om man kan og vil levere data (ikke bindende) 

 

 

 

 

Vedlagt: 
"Template Consideration of specific subsectors products processes" – med danske input 

Background Paper 

Liste over stoffer 


