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Referat 

 

1. Opsamling/orientering fra Kick-off mødet 

Der var 8 danske medlemmer af den tekniske arbejdsgruppe (TWG) med til mødet i Sevilla. Fra 

Miljøstyrelsen dvs. Danmark som medlemsland, deltog Ulla Ringbæk, Tanja Smetana og Mette 

Thorsen.  Herudover deltog Anette Christiansen og Charlotte Thy på vegne af CLITRAVI, 

Birgitte Kock på vegne af FoodDrinkEurope (FDE)/European Dairy Association (EDA), Camilla 

Willadsen på vegne af COPA-COGECA samt Jens Peter Mortensen på vegne af European 

Environmental Bureau (EEB). Samarbejde og koordinering mellem de danske repræsentanter i 

arbejdsgruppen fungerede godt. 

 

Overordnet set var konklusionerne tilfredsstillende set med danske øjne. Ingen af de endelige 

konklusioner var i modstrid med de danske synspunkter meldt ind i frontloading-processen.  

 

Alle konklusionerne fra kick-off mødet, herunder de branchespecifikke konklusioner fremgår af 

konklusions-oversigten fra EIPPCB, som er vedlagt referatet.  

 

Struktur 

Det eneste punkt, hvor DK’s ønsker ikke umiddelbart blev efterkommet, var omkring strukturen 

for BREF-dokumentet. DK, DE, CLITRAVI, FDE, COPA-COGECA, EEB og flere andre 

argumenterede for, at det var nødvendigt at gøre strukturen mere brancheopdelt for at øge 

brugervenligheden.  Der blev ikke opnået konsensus ved kick-off mødet. I stedet blev det 

besluttet, at EIPPCB laver et nyt forslag, som sendes til kommentering i TWG.    

   

Scope 

Scope omfatter blandt andet 

 emissioner fra direkte indfyring 

 både direkte og indirekte spildevandsudledning 

 sektorspecifikke miljøforhold ved køle/fryseanlæg 

 Pakning/emballering der foretages på lokaliteten, såfremt denne aktivitet kan have 

væsentlig miljømæssig betydning, eks. flaskevask.  
 
Endvidere blev grænsefladen til slagteri-bref’en uddybet i overensstemmelse med ønsker fra bla. 
Danmark. Fiskemelsfabrikkerne og DAKA er omfattet af BREF for slagterier og animalske 
biprodukter (SA) og ikke BREF for FDM. Fremstilling af dyrefoder baseret på animalske 
biprodukter og vegetabilsk/animalsk materiale er omfattet af FDM. Det indebærer at danske 
virksomheder, der producerer minkfoder og foder til kæledyr, er omfattet. 
 
Der var positiv indstilling til at medtage udspredning på landbrugsjord, evt. som en BAT. Det 
har betydning for de danske kartoffelmelsfabrikker og nogle få mejerier. 
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Herudover blev det besluttet, at EU kommissionen v. DG ENV har til opgave at få udboret 

rækkevidden af listepunkt 6.4.b for så vidt angår produktion af fødevarer og drikkevarer, hvor 

den primære råvare er mælk, men hvor der tilsættes cacao, frugt el.lign. Hvis mælk 

karakteriseres som et produkt af animalsk oprindelse, og dermed omfattes af 6.4.b, vil flere 

anlæg i bl.a. Danmark blive omfattet af dette listepunkt, fordi tærskelværdien er baseret på 

produktion og ikke på kg indvejet mælk, som i 6.4.c. I Danmark vil det betyde, at Cocio og 

Troldhede mejeri vil blive omfattet af IED. I Danmark har vi hidtil ikke vurderet, at 

fødevarevirksomheder, hvor den primære råvare er mælk, kan indgå i 6.4.b. Andre lande, bl.a. 

UK, tolker mælk som en råvare af animalsk oprindelse, og har derfor indplaceret visse mindre 

mejerier mv. i denne kategori. 

 

Primære miljøparametre 

Konklusionerne om hvilke miljøparametre der er de væsentlige og dermed relevante for de 

enkelte sektorer, var også i overensstemmelse med de danske ønsker i forbindelse med 

frontloading. 

 

Overordnet set er det de samme miljøparametre, som indgik ved udarbejdelse af den 

eksisterende BREF.  For nogle miljøparametre indsamles der kun beskrivende information, eks. 

kilder til lugt og støj samt begrænsende teknikker, men ingen kvantitative data. Konsekvensen 

af dette er, at der ikke kan fastættes BAT-AEL’er for disse miljøparametre, men evt. kun mere 

tekniske BAT-konklusioner. For andre miljøparametre, f.eks. spildevand og luftemission, skal 

der indsamles både beskrivende data og målte kvantitative data. For disse kan der derfor 

fastættes BAT-AEL’er, såfremt datagrundlaget giver mulighed for det. 

 

Ved kick-off mødet blev det endvidere besluttet, at der skal indsamles information og data fra 12 

prioriterede brancher (slide nr. 58 i konklusionssamlingen fra EIPPCB): 

- Mejerier 

- Sukker 

- Frugt og grøntsager 

- Kødforarbejdning 

- Dyrefoder (både vegetabilsk og animalsk baserede råvarer) 

- Forarbejdning af vegetabilsk olie fra frø 

- Stivelse 

- Bryggerier 

- Fisk og skaldyr 

- Udvinding af olivenolie 

- Sodavand samt juice fra koncentrat 

- Kornmøller 

 

Herudover er der en række mindre brancher, som er omfattet af BREF FDM, herunder 

brødfabrikker, hvor det blev besluttet, at der ikke skal indsamles data, fordi der kun findes 

relativt få anlæg på EU-niveau. Der lægges i stedet op til, at der laves nogle mindre 

branchebeskrivelser, samt at disse anlæg som minimum bliver omfattet af eventuelle generelle 

BAT-konklusioner. 

 

 

2. Processen omkring udarbejdelse af spørgeskemaer til indsamling af 

information og data 

Ved kick-off mødet blev det besluttet, at der nedsættes en undergruppe under TWG, som skal 

udarbejde spørgeskemaer til dataindsamlingen inden udgangen af januar 2015. 

Spørgeskemaerne skal tilpasses hver af de 12 prioriterede brancher. 
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Indtil videre forventer 3 af de danske TWG-medlemmer at melde sig ind i denne undergruppe 

(Mette Thorsen, Birgitte Kock og Jens Peter Mortensen). 

  

Der bliver behov for at MST kan kontakte repræsentanter indenfor de brancher, der gerne vil 

indgå i dataindsamlingen, så spørgeskemaerne kommer til at indeholde relevant information, 

der er forklarende/betydende i forhold til de data, der indsamles. 

  

Arla sidder selv med i arbejdsgruppen, så mejerisektoren er direkte repræsenteret. Herudover 

meldte Henrik Skøtt sig som kontaktperson for kartoffelmelsfabrikkerne og Niels Henrik 

Johansen som kontaktperson for fiskeindustrien. 

 

Det blev aftalt, at øvrige brancher finder en kontaktperson, som MST kan kontakte i forbindelse 

med udarbejdelse af spørgeskemaer.  

 

Birgitte Kock fortalte ved partnerskabsmødet, hvordan man internt i Arla er gået i gang med at 

få identificeret hvilke produktionsrelaterede forhold, som har betydning for eksempelvis 

spildevandsudledning, støvemission osv. Det skal sikres, at der også indsamles information om 

disse betydende forhold i tilknytning til indsamling af data om resurseforbrug og emissioner. 

Birgittes præsentation er vedlagt referatet og udtrykker Arla’s foreløbige overvejelser om 

informationsbehovet.  

 

Der blev desuden spurgt til, hvordan de indsamlede data bruges til fastlæggelse af BAT-AEL. 

Jens Peter Mortensen viste eksempler fra andre BREF’er (slides vedlagt referatet), der 

illustrerer det grundlag, som BAT-AEL’er kan blive lavet på baggrund af. Der blev udtrykt 

bekymring for, om data kan blive mistolket eller overfortolket i den efterfølgende proces. 

Signalet er, at jo mere vi engagerer os i at få indsamlet de rigtige data, og i den sammenhæng 

sørger for at få indsamlet relevante informationer, som kan bruges til at forklare/fortolke data, 

jo mere har vi mulighed for at få indflydelse på, hvordan data anvendes af EIPPCB 

efterfølgende.  

 

Ved kick-off mødet blev følgende tidsplan for udarbejdelse af spørgeskemaer besluttet (slide 70 i 

konklusionsoversigten fra EIPPCB): 

 1. december 2014: Undergruppe under TWG nedsættes med henblik på at udforme 

spørgeskemaer/regneark 

 31. januar 2015: Første udgave af spørgeskemaer klar til test hos udvalgte virksomheder 

 Februar 2015: Der afholdes en workshop for TWG-medlemmer, hvor spørgeskemaer 

finjusteres 

 

Dataindsamlingen fra de valgte referenceanlæg forventes af komme til at forløbe i perioden 1. 

april-30. juni 2015. 

 

3. Valg af danske virksomheder/anlæg til dataindsamling 

Ved kick-off mødet blev det herudover besluttet, at medlemmerne af TWG skal indsende forslag 

til ”referenceanlæg”, forstået som branchemæssigt repræsentative og miljømæssigt ”well-

performing” og villige virksomheder senest 15. dec. 2104. 

 

Udvælgelsen af referenceanlæg skal baseres på en række minimumskriterier, der blev besluttet 

ved kick- off mødet (slide nr. 59 i konklusionssamlingen fra EIPPCB): 

 

 repræsentative for branchen mht.  god/bedste miljø-performance 
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 repræsentative for branchen mht. produktion (anvendte processer og teknikker, antal 

batch, geografi og klima, …..)  

 både specialiserede og multi-produkt anlæg 

 både ældre og nyere anlæg 

 både små og store anlæg (produktionskapacitet) 

 

Processen med at finde forslag til danske referenceanlæg blev drøftet ved partnerskabsmødet, og 

det blev besluttet, at følgende partnerskabsmedlemmer har ansvaret for at kontakte 

virksomheder og foreslå referenceanlæg indenfor de respektive prioriterede brancher: 

 

 Mejerier + Rynkeby:  Birgitte Kock 

 Stivelse:  Henrik Skøtt 

 Olie:  MST  

 Sukker:  DI/MST 

 Bryggerier:  Bryggeriforeningen 

 Kød:  Charlotte Thy, Ole Pontoppidan, Martin Søvsø 

 Fisk:  Niels Henrik Johansen/MST 

 Korn- og Foderstoffer:  L&F+Dakofo+DLG 

 Foder til mink, kæledyr:  MST  

 Kornmøller:  MST 

 

Regneark til indsamling af basisinformation om de enkelte referenceanlæg er vedlagt referatet. 

Forslag til referenceanlæg sendes til MST senest mandag d. 8. december 2014. 

 

4. Afrunding og aftaler om det videre arbejde 

Opsummering af aftaler: 

 Hver branche finder en kontaktperson, som kan bistå MST under udarbejdelse af 

spørgeskemaer til indsamling af information og data (Mejerier, Stivelse og Fisk er på 

plads) 

 Forslag til referenceanlæg sendes til MST senest 8. december 2014 – gerne i vedlagte 

regneark, hvor der er plads til at skrive basisinformation anlæggene. 

 

MST orienterede om, at EIPPCB i 2015 har mulighed for at tage på site-visits. Frankrig har 

allerede inviteret EIPPCB til at se en kartoffelmelsfabrik og en sukkerfabrik i december 2014. 

Som udgangspunkt er sådanne site-visits åbne for, at interesserede TWG-medlemmer kan 

deltage. Mulige ønsker til danske anlæg, der gerne vil vise deres anlæg og miljøarbejde frem, 

bedes overvejet inden næste partnerskabsmøde. 

 

Det blev aftalt, at næste møde partnerskabet planlægges primo februar, hvor spørgeskemaerne 

forventes færdige til test hos udvalgte virksomheder. Mødedato fastlægges snarest. 


