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Kortfattet sammendrag: 
 

Miljøstyrelsen afholdt den 15. september 2017 møde nummer to i WGC 

partnerskabet. Mødet blev afholdt i Slagelse og var vel besøgt af 9 virksomheder, 3 

organisationer/interesseforeninger og 2 rådgivere. Miljøstyrelsen indledte med en 

orientering om status og gennemgik herefter med baggrund i EIPPCB´s 

Backgroundpaper et oplæg, til efterfølgende drøftelse i grupper. Forud for mødet 

havde Miljøstyrelsen udsendt et notat med forslag til punkter til drøftelse. 

Mødedeltagerne blev opdelt i tre grupper, som drøftede spørgsmålene. Notat og 

oplæg findes på miljøstyrelsens hjemmeside for WGC-partnerskabet. 

Efterfølgende blev der fra grupperne/deltagerne bl.a. givet følgende til kende: 

 

1) Særlige sektorer/produktioner/processer ("44-punkt skema") 

- Der bør være fokus på farmaceutisk industri og de forskelle der er inden for 

fermentering/syntese. 

- Vi bør få afgrænset om ”gråzonevirksomheder” er omfattet af farmaceutisk 

industri. 

- Flere pegede på, at man ikke bare kan fokusere på slutrensningen, da der ofte er 

flere rensetrin. 

 

Ad 2) Scope: Hvorvidt WGC skal omfatte diffuse emissioner 

- Udbredt holdning blandt partnerskabet til, at diffuse emissioner ikke hører ind 

under WGC, samt at diffuse VOC-emissioner hører under CWW, og at der ikke er 

målemetoder. 

 

Ad 3) Dataindsamling/referenceanlæg/BAT-AELP´s”:  

- Der bør ikke formuleres BAT for rumluft, da rumluftens indhold af forurenende 

stoffer er meget lavt i Danmark som følge af arbejdsmiljøkrav. 

- Vær opmærksom på, hvis der er kombinerede strømme (fx fra tanke + 

produktion) 

- Emissionsprofiler giver kun mening tæt på produktionen, idet der ofte er flere 

produktioner samtidig, der leder til samme luftrenseanlæg. Det vil være svært at 

levere data, da målinger normalt laves som præstationsmålinger/worst case. 
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- Det er vigtigt, at virksomhederne får at vide, hvilken opgave de har, hvis de vil 

være med som referenceanlæg (MST bør skrive til virksomhederne efter møde i 

Sevilla). 

Det bør præciseres, hvad der forstås ved et referenceanlæg – og hvornår et anlæg 

er ”well-performing”. 

 

 

 

 

 

Miljøstyrelsens noter fra partnerskabsmødet 15. 
september 2017: 
 
Miljøstyrelsen bød velkommen og redegjorde efterfølgende for forventet tidsplan 

for breffen.  (Miljøstyrelsens notat og power præsentation kan ses på 

miljøstyrelsens hjemmeside for WGC-partnerskabet)  

TWG medlemmernes fremsendte initial positions er vurderet af EIPPCB i Back 

Ground paper (BP). Forslagene i BP skal drøftes på KOM (Kick Off Meeting) den 

25. – 29. september 2017 i Sevilla. 

MST gennemgik de danske bidrag vedr. punkt 43 i oversigten med de 44 

sektorer/productions/processes. 

Vedrørende Scope:  
1) vedr. oplag: Miljøstyrelsen mener ikke, at EFS Bref (Emission From 

Storage) kan dække særlige problemstillinger i den kemiske sektor. 
EIPPCB er kommet med nyt forslag om at medtage challenged emissions. 

2) Diffuse emissioner: Diffus VOC er omfattet af CWW, men ikke andre 
parametre. CWW data er 10 år gamle. LVOC´s TWG anbefalede at tage 
data med. EIPPCB mener ikke der er særlige diffuse emissioner fra kemisk 
sektor, og EIPPCB mener ikke der kan fremskaffes data. Hvad mener 
partnerskabet?   

 

Biologisk aktive stoffer er ikke nævnt i BREF/foreliggende materiale. 

 

Gruppedrøftelser: 

På baggrund af oplæg fra Miljøstyrelsen blev problemstillingerne drøftet i tre 

grupper og efterfølgende afrapporteret i plenum. 

 

 

Opsamling fra de 3 grupper: 
1. Særlige sektorer/produktioner/processer (”44 punkt skema”) 

Blå gruppe: Der bør være fokus på farmaceutisk industri. Tvivl om, hvorvidt der er 

nogle ”ukendte” danske virksomheder der vil blive ramt (DI vil kontakte 

procesindustrien). Vi bør få afgrænset om ”gråzonevirksomheder” er omfattet af 

farmaceutisk industri. 

Grøn gruppe: Fokus på stor forskel inden for farmaceutisk industri 

fermentering/syntese. Usikkerhed om DAKA er med eller ikke. 

Gul gruppe: Ved kombinerede renseprocesser skal vi også huske rensetrin før 

kulfilter. 

 Alle omkring bordet repræsenterer farmaceutiske-virksomheder. 

 Husk de andre – dette var en generel bemærkning til alle spørgsmål 
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 Kan derfor ikke forholde sig til om der skulle være sendt noget til andre 
punkter 

 Flere pegede på, at man ikke bare kan fokusere på slutrensningen, da der 
ofte er flere rensetrin (fx scrubber/kulfilter). Ofte er behovet for 
”forrensning” for at beskytte slutrensningen 

 Ellers ingen bemærkninger 

 

Jakob Bjerg fra LIF spurgte til Chr. Hansen og andre, der ikke producerer 

lægemiddel til markedet. De er ikke med i LIF. Bliver deres problemer overset? 

(MST: Virksomheder indplaceret på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, f.eks. 

produktion af tilsætningsstoffer til levnedsmidler listepunkt D 210b, er ikke 

omfattet af WGC-breffen).*  

 

Morten Løber, DI spurgte til hvor mange danske virksomheder, der er omfattet af 

44-punktslisten på øvrige punkter ud over nr. 43 (farmaceutiske produkter). 

(MST: der er ca. 15 virksomheder, som ikke er omfattet af nr. 43).* 

 
2. ”Diffuse emissioner”: 

Gul+grøn+blå gruppe: Udbredt holdning blandt partnerskabet til, at diffuse 

emissioner ikke hører ind under WGC (renseteknikker) og at diffuse VOC-

emissioner hører under CWW, og at der ikke er målemetoder. Gul gruppe tog dog 

forbehold for andre virksomhedstyper end farmaceutiske virksomheder. 

 Kilder: døre, porte, samlinger mm. 

 Diffus emission af støv kan forekomme. Men det vurderes ikke at være et 
problem for farmaceutiske-virksomheder pga. GMP/god 
hygiejne/rengøringsstandard 

 Fra tanke: ofte opsamles og ledes til rensning sammen med øvrige 
luftstrømme. Ved tankning sker ofte tilbageførsel til tankbiler. 

 Vigtigste diffuse emission er VOC, der er reguleret i CWW og i VOC-bekg. 

 Diffuse emissioner fra oplag af fx kemikalieaffald blev nævnt – opsamles 
generelt ikke og ledes derfor ikke til rensning som kombineret strøm 

 

Morten Løber, DI, fremførte, at skal man håndtere diffuse emissioner bør man 

gøre det over miljøledelsessystemer.  

 
3. ”Referenceanlæg/dataindsamling/BAT-AEPL´s”:  

Grøn gruppe: Novo Nordisk kan reelt ikke bidrage, da de generelt ikke behøver 

rensning, idet virksomhedens emissioner ligger under Luftvejledningens 

massestrømsgrænserne. Angående rumventilation, så bør der ikke formuleres BAT 

for rumventilation, da det ikke er relevant for Danmark. 

Gul gruppe: Der savnes en definition på termiske forbrændingsanlæg. Det er svært 

at fremskaffe emissionsprofildata fra batch-processer, idet man ved 

kontrolmålinger typisk har fokus på perioder med maksimal emission. 

Partnerskabet har ikke bekymring vedr. fortrolighed. 
a. Vær opmærksom på (noteres) hvis der er kombinerede strømme (fx fra 

tanke + produktion) 
b. Det er svært at gennemskue hvordan udvælgelsen af KEI er sket. Fx kan 

det undre, at nogle VOC-stoffer er med og ikke andre. Her blev nævnt 
phenol og methanol, der ikke er valgt som KEI – mens andre VOC-stoffer 
er med. Vigtigt at få afklaret sammenhængen til VOC-bekg. Ellers ingen 
bemærkninger. 

c. CMR/CM er en del af VOC 
d. Det er fint at anvende massestrømsgrænsen fra vores luftvejledning 
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e. Der blev efterspurgt en definition af termiske forbrændingsanlæg 
f. OK. Ingen bemærkninger 
g. Emissionsprofiler giver kun mening tæt på produktionen, idet der ofte er 

flere produktioner samtidig, der leder til samme luftrenseanlæg. Det vil 
være svært at levere data, da målinger normalt laves som 
præstationsmålinger/worst case 

h. Definition ønskes. Branchen er meget forskellig.  
i. Ingen bemærkninger 
j. Ikke de store bekymringer vedr. fortrolige data 

 

Novo Nordisk kommenterede: Hvis der formuleres BAT for rumluft i kanaler, da 

vil det ikke være relevant for Danmark, da rumluftens indhold af forurenende 

stoffer er meget lavt i Danmark som følge af arbejdsmiljøkrav. 

 

Blå gruppe: Danmark bør melde referenceanlæg ind, da Partnerskabet ellers ikke 

har nogen væsentlig interesse. Det er vigtigt, at virksomhederne får at vide, hvilken 

opgave de har (især i forhold til beslutninger vedrørende dataindsamling), hvis de 

vil være med som referenceanlæg (MST bør skrive til virksomhederne efter Kick 

off mødet i Sevilla). Der er deadline for indmelding af referenceanlæg til EIPPCB 

den 31/10-2017 (MST: denne frist har EIPPCB udskudt)* 

Sweco: det danske niveau er så højt ift. resten af Europa, at man ikke kan frygte en 

høj barre sat af de andre. 

Niras: Kan man inden 31. oktober 2017 få en god viden om hvad dataindsamlingen 

egentlig omfatter? 

 

 

*: Sætninger med stjernemarkeringer har MST skrevet efter Kick off Mødet i 

Sevilla 24-29/9-2017. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Hans Erling Jensen 
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