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Resumé 

RESUMÉ 
 
Indledning 
 
Referencedokumentet (BREF) om bedste tilgængelige teknik (BAT) i levnedsmiddel-, 
drikkevare- og mejeriindustrien (i det følgende benævnt "FDM-sektoren") er udarbejdet på 
grundlag af en informationsudveksling i henhold til artikel 16, stk. 2, i Rådets direktiv 
96/61/EF. I det foreliggende resumé beskrives de vigtigste resultater, og der gøres kort rede for 
hovedkonklusionerne om BAT og de dermed forbundne forbrugs- og emissionsniveauer. 
Resuméet bør læses i sammenhæng med forordet til det komplette dokument, hvori der gøres 
rede for formålet, anvendelsesområde og de retlige udtryk. Resumeet kan læses og forstås som 
et selvstændigt dokument, men da det netop kun er et resumé, omhandler det ikke samtlige 
komplekse problemstillinger i det komplette BREF- dokument. Det er derfor ikke tænkt som 
erstatning for selve BREF-dokumentet, der skal betragtes som det egentlige beslutningsværktøj 
i forbindelse med overvejelserne omkring anvendelse af BAT. 
 
Omhandlede aktiviteter 
 
Dokumentet er baseret på informationsudveksling om de aktiviteter, der er nævnt i bilag 1, 
punkt 6.4.b) og c) i Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse 
og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet), dvs.: 
 
6.4. b) Behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på  basis 
 af: 
- animalske råstoffer (bortset fra mælk) med en kapacitet til produktion af færdige 

produkter på mere end 75 tons/dag 
- vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 

300 tons/dag (gennemsnit på kvartalsbasis) 
 

c) Behandling og forarbejdning af mælk, når den modtagne mælkemængde er på over 
200 tons/dag (gennemsnit på årsbasis). 

 
Dokumentet omhandler således alle former for fremstilling af levnedsmidler og foderstoffer i 
europæiske virksomheder med en kapacitet, der ligger over de anførte minimumsgrænser. 
 
Det dækker derimod ikke aktiviteter i mindre virksomheder som f.eks. catering eller 
restaurationsvirksomhed eller aktiviteter, hvortil der ikke anvendes animalske eller vegetabilske 
råvarer. Aktiviteter i forudgående sektorer såsom landbrug, jagt, slagtning og fremstilling af 
non-food produkter som f.eks. sæbe, lys, kosmetik, farmaceutiske produkter samt fremstilling af 
gelatine og lim af huder, skind og knogler er heller ikke medtaget. Emballering er ligeledes 
udelukket med undtagelse af emballering af FDM-produkter i virksomhederne selv. 
 
 
Generelle oplysninger (Kapitel 1) 
 
FDM-sektoren 
FDM-sektoren fremstiller både færdigvarer til konsum og halvfabrikata til videreforarbejdning. 
Sektoren er meget heterogen sammenlignet med andre industrisektorer. Der er således store 
forskelle med hensyn til virksomhedernes størrelse og karakter, anvendte råvarer, produkter og 
processer og de utallige kombinationer heraf, og der fremstilles både ensartede globale 
produkter og mange specialiserede og traditionelle produkter beregnet til nationale eller endog 
regionale markeder. En stor del af virksomhederne er SMV, men hovedparten har dog mere end 
20 ansatte. 
 
FDM-sektoren er underlagt meget varierende lokale økonomiske, sociale og miljømæssige 
vilkår og forskelligartede nationale love og regler. Sektoren er spredt over hele Europa, både i 
industrialiserede regioner og i landdistrikter. Sektoren er nettoeksportør fra EU. 
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På trods af at forbrugs- og indkøbsmønstrene bliver stadigt mere ensartede for flere og flere 
varer, har FDM-produkter til en vis grad bevaret et element af kulturel egenart. Så selv om 
forbrugerne ønsker at kunne købe de samme produkter af samme kvalitet i hele EU-15, 
forlanger de samtidig mulighed for at kunne vælge mellem forskellige produkter, som er knyttet 
til deres egne traditioner og kultur. 
 
Fødevaresikkerhedens betydning inden for FDM-forarbejdning 
Ud over miljøhensyn er der andre lovfæstede krav og forbud, der skal tages højde for ved 
fastlæggelsen af BAT i FDM-sektoren. Alle FDM-anlæg skal opfylde gældende 
fødevaresikkerhedsnormer og -regler. Det kan have betydning for miljøhensynene, f.eks. kræves 
der hyppig rengøring, hvortil der anvendes varmt vand og detergenter. Man har omhyggeligt 
sikret sig, at intet i det foreliggende dokument er i strid med relevant fødevaresikkerheds- og 
hygiejnelovgivning. 
 
FDM-sektoren og miljøet 
De væsentligste miljøforhold i relation til FDM-anlæg er vandforbrug og -forurening, 
energiforbrug og store mængder affald. 
 
Hovedparten af det vand, der ikke anvendes som ingrediens, ender som spildevand. Ubehandlet 
spildevand fra FDM-sektoren har typisk et højt COD- og BOD-niveau – i visse tilfælde 10 –
 100 gange højere end spildevand fra husholdninger. Tørstof-koncentrationen varierer fra 
ubetydelig til helt op til 120 000 mg/l. Ubehandlet spildevand fra visse sektorer, f.eks. kød, fisk, 
mejeriprodukter og vegetabilsk olie, indeholder høje koncentrationer af olie- og fedtstoffer. Der 
kan desuden forekomme et højt indhold af phosphor, især hvor der anvendes store mængder 
phosphorsyre i processen, f.eks. til deguming af vegetabilsk olie eller til rengøring. 
 
FDM-sektoren er afhængig af energi både til forarbejdningen, til at holde produkterne friske og 
af hensyn til fødevaresikkerheden. 
 
De vigtigste kilder til udledning af faste stoffer er spild, lækager, overløb, kasserede/returnerede 
produkter, iboende tab, fasthængende materiale, som ikke frit ledes videre til næste trin i 
processen, samt materiale kasseret som følge af varme. 
 
De største luftforurenere fra FDM-processer er støv og lugt. Lugt er et lokalt problem, som 
enten hidrører fra processen eller fra opbevaringen af råvarer, biprodukter eller affald. 
 
Bevæggrundene for at opnå bedre miljøresultater er ved at ændre sig. F.eks. har de sædvanlige 
bestræbelser på at maksimere udnyttelsen af råvarerne medført en reduktion af affaldsmængden, 
men nu er der ved at udvikle sig en holdning, som er mere direkte målrettet mod at beskytte 
miljøet, selv om det er en stor udfordring for sektoren at nedbringe f.eks. vand- og 
energiforbruget og forbruget af emballage, uden at det går ud over hygiejnestandarden. 
 
 
Anvendte processer og teknikker (Kapitel 2) 
 
Det er umuligt i BREF-dokumentet at gøre detaljeret rede for alle de processer, der anvendes i 
sektoren, men dokumentet dækker en meget bred vifte fra hele sektoren. Kapitel 2 er opdelt i to: 
I afsnit 2.1 – 2.1.9.6.3 beskrives processer på enhedsoperationsniveau. Mange af disse anvendes 
i flere individuelle FDM-sektorer. De mest almindeligt forekommende processer i FDM-
sektoren er opdelt i ni kategorier: modtagelse og forberedelse af råvarer, størrelsesreduktion, 
blanding og formning, separationsteknikker, teknologier til produktforarbejdning, forarbejdning 
ved varme, opkoncentrering ved varme, forarbejdning ved fjernelse af varme, processer til 
efterbehandling og støtteprocesser. Inden for hver af disse kategorier gøres der rede for mellem 
fire og fjorten enhedsoperationer. 
 
Afsnit 2.2 – 2.2.20 omhandler enhedsoperationerne i nogle af de største individuelle FDM-
sektorer. 
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Nuværende forbrugs- og emissionsniveauer (Kapitel 3) 
 
Kapitel 3 er opbygget på samme måde som kapitel 2 og indeholder både forbrugs- og 
emissionsdata samt yderligere oplysninger om outputs, som hverken udgør hovedslutproduktet 
eller bortskaffes som affald, f.eks. biprodukter. 
 
I afsnit 3.1 – 3.1.4 gengives nogle generelle forbrugs- og emissionsdata for FDM-sektoren som 
helhed med de vigtigste forklaringer på sektorens forbrugs- og emissionskarakteristika. FDM-
sektoren er storforbruger af vand som ingrediens, rengøringsmedium, transportmedium og input 
i støtteprocesser. Ca. 66 % af det samlede ferskvand, der forbruges, er af drikkevandskvalitet. I 
nogle sektorer, f.eks. mejeriprodukter og drikkevarer, er det op til 98 %. Procesopvarmningen 
tegner sig for ca. 29 % af det samlede energiforbrug i FDM-sektoren, medens proceskøling og 
kølebehandling står for ca. 16 %. 
 
I afsnit 3.2 – 3.2.56.3 gengives en række forbrugs- og emissionsniveauer for de individuelle 
enhedsoperationer, som er beskrevet i kapitel 2. Oplysningerne er grupperet under 
overskrifterne "Vand", "Luftemissioner", "Output af faste stoffer", "Energi" og "Støj".  
 
I afsnit 3.3 – 3.3.12.3 gengives forbrugs- og emissionsdata for en række individuelle FDM-
sektorer. Denne opbygning giver læseren mulighed for at foretage sammenligninger mellem 
individuelle sektorer og sektoren som helhed på enhedsoperationsniveau. Mange af 
oplysningerne er af kvalitativ art. I mange tilfælde er de kvantitative oplysninger ikke entydige 
med hensyn til, nøjagtigt hvilken driftssituation eller teknologi, der er anvendt, og hvilke 
metoder eller vilkår der ligger til grund for indsamlingen af data. Der foreligger data om 
luftemissioner og spildevandsproduktion for visse individuelle FDM-sektorer og endog for visse 
enhedsoperationer. Affaldsminimering betragtes generelt som et omkostningseffektivt mål for 
alle producenter, men det er vanskeligt at opstille benchmarks, da den procentvise andel af 
råvarer i hovedslutproduktet varierer. 
 
Der er meget stor forskel på, hvor detaljerede oplysninger der foreligger om de enkelte sektorer. 
 
 
Teknikker af relevans for fastlæggelsen af BAT (Kapitel 4) 
 
I kapitel 4 gengives de detaljerede informationer, den tekniske arbejdsgruppe har lagt til grund 
for bestemmelsen af BAT for FDM-sektoren, men der tages ikke stilling til, hvorvidt en given 
teknik er BAT. Kapitlet følger strukturen i kapitel 2 og 3 og indledes med informationer af 
relevans for hele eller nogle af FDM-sektorerne og slutter med informationer, der kun vedrører 
individuelle FDM-sektorer. 
 
Der gennemgås mere end 370 teknikker, normalt under standardoverskrifterne "Beskrivelse", 
"Opnåede miljøfordele", "Tværgående miljøpåvirkninger", "Driftsdata", "Anvendelighed", 
"Økonomi", "Bevæggrunde for anvendelsen", "Eksempler på anlæg" og "Baggrundslitteratur". 
Denne opbygning gør det nemmere at sammenligne teknikker både kvalitativt og kvantitativt. 
 
Kapitlet omhandler både "procesintegrerede" teknikker og "end-of-pipe"-teknikker. De fleste 
angives at indebære mere end én miljøfordel, og nogle har tværgående miljøpåvirkninger. 
Mange drejer sig om at minimere vandforbrug og –forurening samt  energiforbrug og opnå 
maksimal udnyttelse af råvarer med deraf følgende minimering af affaldsmængden. For mange 
teknikkers vedkommende forelå der ingen data om finansielle omkostninger og fordele, men det 
faktum, at de anvendes, er bevis på, at de kan betale sig rent økonomisk. 
 
Først beskrives teknikker, som kan anvendes i alle FDM-anlæg – i afsnit 4.1 – 4.1.9.3. Det 
omfatter driftsmetoder, dvs. ledelsesværktøjer, uddannelse, design af udstyr og anlæg, 
vedligeholdelse og metoder til at forebygge og minimere vand- og energiforbruget og 
affaldsmængden. Andre er af mere teknisk art og vedrører produktionsstyring, proceskontrol og 
materialevalg. Almindelige oplagringsteknikker er ikke beskrevet, fordi de er omfattet af BREF-
dokumentet om oplagring [95, EC, 2005]. Specifikke teknikker til oplagring af levnedsmidler, 
som minimerer energiforbruget til nedkøling, affaldsmængden og lugtgener fra fordærvede 
levnedsmidler, er dog medtaget. 
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Derefter beskrives i afsnit 4.2 – 4.2.17.4. teknikker, som benyttes i en række FDM-sektorer, 
dvs. måden, hvorpå nogle af de i kapitel 2 beskrevne specifikke enhedsoperationer, anvendes. 
 
Rengøring af udstyr og anlæg er beskrevet i afsnit 4.3 – 4.3.11. Valget og brugen af rengørings- 
og desinficeringsmidler skal sikre effektiv hygiejnekontrol, men med behørig hensyntagen til 
miljøpåvirkningerne. 
 
End-of-pipe-teknikker til minimering af luftemissioner og til spildevandsbehandling er 
beskrevet i henholdsvis afsnit 4.4 – 4.4.3.13.2 og afsnit 4.5 – 4.5.7.9. I indledningen til disse 
afsnit understreges det, hvor vigtigt det er at prioritere procesintegrerede teknikker til i videst 
muligt omfang at forebygge og reducere luft- og spildevandsemissioner. Hvor det er nødvendigt 
at anvende end-of-pipe-teknikker, er de udviklet for at nedbringe både koncentrationerne og 
strømmene af de forureningselementer, der hidrører fra en enhedsoperation eller en proces. De 
beskrevne teknikker til minimering af luftemissioner er ikke ledsaget af ret mange oplysninger 
om anvendelighed eller faktisk anvendelse i individuelle FDM-sektorer. Til gengæld er der 
mere information om spildevandsbehandlingsteknikkernes anvendelighed og faktiske 
anvendelse i de enkelte FDM-sektorer. Også behandlingen af typiske emissioner med højt 
indhold af BOD, COD, fedt og olie, nitrogen og phosphor er omhandlet. 
 
Afsnit 4.6 – 4.6.6 omhandler forebyggelse af uheld i FDM-anlæg. I disse afsnit beskrives 
metoder til forebyggelse af uheld og minimering af deres miljømæssige konsekvenser. 
 
Teknikker, som kun kan anvendes i bestemte FDM-sektorer, er beskrevet i afsnit 4.7 – 4.7.9.8.2. 
Hovedparten vedrører specifikke enhedsoperationer i de enkelte FDM-sektorer. 
 
 
Bedste tilgængelige teknik (Kapitel 5) 
 
Den måde, hvorpå BAT-konklusionerne præsenteres i kapitel 5, er vist i diagrammet nedenfor. 
BAT-konklusionerne er opdelt i to lag. Det første lag omfatter de afsnit, der omhandler BAT for 
alle FDM-anlæg, og det andet lag refererer til de afsnit, der omhandler særlige BAT for nogle af 
de enkelte sektorer. Kapitel 5 er opbygget på samme måde som kapitel 4. Mange af de 
beskrevne BAT vedrører driften og indebærer derfor kun meget begrænsede investeringer i nyt 
udstyr. De kan muligvis kræve visse investeringer i f.eks. uddannelse, vedligeholdelse eller 
løbende overvågning og kontrol af ydeevnen. 
 
Konklusionerne er udtryk for, hvad den tekniske arbejdsgruppe anså for at være BAT i generel 
henseende for FDM-sektoren baseret på oplysningerne i kapitel 4 og under hensyn til 
definitionen af "den bedste tilgængelige teknik" i direktivets artikel 2, stk. 11, samt de i 
direktivets bilag IV anførte overvejelser. Der er ikke i dette kapitel fastsat forbrugs- og 
emissionsniveauer, men kun givet vejledende oplysninger til brug for virksomhederne, 
medlemsstaterne og offentligheden om mulige forbrugs- og emissionsniveauer ved anvendelse 
af en bestemt teknik. 
 
I det følgende gøres der kort rede for de vigtigste BAT-konklusioner vedrørende de mest 
relevante miljøproblemer. Det er meget få af de beskrevne BAT, der kun indebærer en enkelt 
miljømæssig fordel, hvorfor de ikke er grupperet efter miljømæssige fordele. BAT er baseret på 
forskellige tilgange til beskyttelse af miljøet som helhed. Det spænder lige fra teknikker inden 
for generel ledelse og drift, som kan anvendes i alle FDM-anlæg, til helt specifik teknologi i 
individuelle FDM-sektorer. 
 
Under den tekniske arbejdsgruppes drøftelser i forbindelse med informationsudvekslingen blev 
der påpeget og behandlet mange forskellige problemstillinger. Det er kun nogle af dem, der er 
medtaget i dette resumé, og læseren bør ikke opfatte det som en erstatning for kapitlet om 
"Bedste tilgængelige teknik", som bør læses i sammenhæng med resten af dokumentet.
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BAT for hele FDM-sektoren 
Selv om FDM-sektoren er meget heterogen, er mange problemstillinger fælles for de enkelte 
sektorer, f.eks. er miljøproblemerne de samme, og de samme BAT kan anvendes til at forebygge 
og regulere forbrug og emissioner, f.eks. tør rengøring til minimering af bl.a. vandforbruget. 
Nogle BAT kan anvendes på mere end ét miljøproblem, f.eks. vedligeholdelse af køleudstyr for 
at forebygge udslip af ammoniak eller vedligeholdelse af maskineri til flåning af fisk for at 
minimere affaldsmængden som følge af utilsigtet fjernelse af fiskekød ved flåningen. 
 
Generel ledelse 
BAT for generel ledelse bidrager til den samlede minimering af forbrugs- og emissionsniveauer 
ved at sikre arbejdssystemer, der tilskynder til god praksis og gør medarbejderne mere bevidste 
om miljøproblemerne. BAT fokuserer på spørgsmål som f.eks. anvendelse af et 
miljøstyringssystem, personaleuddannelse, planlægningsprogram for vedligeholdelsesarbejder, 
metoder til forebyggelse og minimering af vand- og energiforbrug og affaldsproduktion samt 
indførelse af et system for overvågning og revision af forbrugs- og emissionsniveauer både for 
de enkelte produktionsprocesser og for hele anlægget. 
 
Generel drift 
Andre BAT vedrører forskellige centrale miljøproblemer mere direkte, f.eks. tør transport af 
faste FDM-råvarer, produkter, følgeprodukter, biprodukter og  affald. Formålet er at reducere 
vandforbruget og dermed også spildevandsproduktionen og forureningen. Det giver samtidig 
øgede muligheder for genvinding og genanvendelse af stoffer, der er dannet under processerne, 
og som i mange tilfælde kan sælges som foder, hvorved også affaldsmængden reduceres. 
 
Et andet eksempel, der gælder hele FDM-sektoren, er separation af output for at optimere 
udnyttelsen, genanvendelsen, genvindingen og bortskaffelsen og minimere kontaminering af 
spildevandet. Der er talrige eksempler i FDM-sektoren på, at råvarer, delvist forarbejdede 
levnedsmidler og slutprodukter, som oprindeligt var beregnet til konsum, eller hvorfra den del, 
der var beregnet til konsum, er fjernet, kan anvendes som foder. Det har både miljømæssige og 
økonomiske fordele. 
 
Generel teknologianvendelse 
En række mere teknologibaserede BAT omfatter indførelse og anvendelse af 
processtyringssystemer f.eks. med brug af analytiske måle- og kontrolteknikker for at reducere 
spildevandsproduktionen fra forarbejdnings- og rengøringsprocesserne. Et eksempel herpå er 
måling af uklarheder for at overvåge vandkvaliteten og optimere både genvinding af 
materiale/produkter fra vandet og genbrug af vand fra rengøring. 
 
Samarbejde med partnere i forudgående og efterfølgende led 
Aktiviteterne hos dem, der leverer råvarer og andre ingredienser til FDM-forarbejdningsanlæg, 
bl.a. landmænd og transportvirksomheder, kan have miljømæssige konsekvenser i de 
pågældende FDM-anlæg. På samme måde kan FDM-anlæg have betydning for 
miljøpåvirkningerne fra virksomheder i efterfølgende led, som de leverer til, herunder andre 
FDM-anlæg. BAT er at samarbejde med partnere i forudgående og efterfølgende led for at 
skabe en kæde af miljøbevidsthed gennem samtlige led, minimere forureningen og beskytte 
miljøet som helhed, f.eks. ved, at friske varer leveres umiddelbart før, de skal anvendes, hvilket 
minimerer forbruget af energi til oplagring og affaldet og lugten fra forrådnelsesprocesser. 
 
Rengøring af udstyr og anlæg 
BAT for rengøring minimerer vandforbruget og kontamineringen, produktionen af affald, 
energiforbruget og mængden og skadeligheden af de detergenter, der bruges til rengøringen. 
 
BAT til rengøring har det til fælles med andre BAT, at de minimerer kontakten mellem vand og 
FDM-materialer ved f.eks. at optimere brugen af tør rengøring. Det giver miljøfordele i form af 
lavere vandforbrug, mindre spildevand, reduceret opblanding af materialer i spildevandet og 
dermed lavere indhold af f.eks. COD og BOD. Brugen af de forskellige teknikker til tør 
rengøring giver øgede muligheder for genvinding og genanvendelse af stoffer, der dannes under 
processen. Det reducerer også både energiforbruget til opvarmning af vand til rengøring og 
forbruget af detergenter. 
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Andre BAT i forbindelse med rengøring omfatter rengøring på stedet af lukket udstyr, 
minimering af brugen af EDTA og fravalg af halogenerede oxiderende biocider. 
 
Særlige BAT til visse processer og enhedsoperationer i en række FDM-sektorer 
Den tekniske arbejdsgruppe drog en række BAT-konklusioner vedrørende nogle individuelle 
enhedsoperationer, som anvendes i flere – men normalt ikke alle – de individuelle FDM-
sektorer. Der er anført BAT for modtagelse/forsendelse af materialer, centrifugering/separation; 
røgning, kogning, stegning, konservering på dåse, flaske og glas, inddampning, frysning og 
køling, emballering, energiproduktion og -udnyttelse, udnyttelse af vand, trykluft- og 
dampsystemer. Disse BAT giver lavere energiforbrug, f.eks. ved brug af flertrins fordampere og 
optimering af damprekompression i forbindelse med varme- og kraftkapaciteten i anlæg til 
koncentrering af væsker. Nogle af de anførte BAT reducerer emissioner til luft. Ved f.eks. 
røgning er BAT at nå ned på et TOC-luftemissionsniveau på <50 mg/Nm3. 
 
Minimering af luftemissioner samt spildevandsbehandling 
Der bør anvendes procesintegrerede BAT, som minimerer emissioner til luft og vand gennem 
valget og brugen af stoffer og teknikker. Der kan i givet fald vælges teknikker til reduktion af 
luftemissioner og behandling af spildevand, hvis der er behov for yderligere regulering. BAT er 
f.eks. at reducere mængden af spildevand og masseflowet af faste levnedsmiddelmaterialer i 
spildevandet og dermed også mindske behovet for spildevandsrensning. 
 
BAT er at anvende en strategi for regulering af luftemissioner og (medmindre andet er anført i 
kapitlet om BAT), hvis der ikke med procesintegrerede BAT, som minimerer luftemissioner 
gennem valget og brugen af stoffer og anvendelse af bestemte teknikker, kan opnås 
emissionsniveauer på 5 - 20 mg/Nm3 for tørt støv, 35 – 60 mg/Nm3 for vådt/fugtigt støv og 
<50 mg/Nm3 TOC, at nå ned på disse niveauer ved hjælp af reduktionsteknikker. 
 
Der er ikke draget generelle konklusioner om, hvorvidt det er bedst at behandle spildevand fra 
FDM-anlæg i virksomheden selv eller lade det behandle uden for virksomheden, bortset fra for 
visse primære teknikker. 
 
Medmindre andet er anført i kapitlet om BAT, skal emissionsniveauerne i tabellen betragtes 
som vejledende for de emissionsniveauer, der kan opnås med de teknikker, der generelt anses 
for BAT. De repræsenterer ikke nødvendigvis de niveauer, der opnås inden for sektoren i dag, 
men er baseret på den tekniske arbejdsgruppes ekspertvurdering. 
 

Parameter Koncentration 
(mg/l) 

BOD5 <25 
COD <125 
TSS <50 
pH 6 – 9 
Olie og fedt <10 
Samlet nitrogen <10 
Samlet phosphor 0,4 – 5 
Der kan opnås bedre niveauer for BOD5 og COD. 
Det er på grund af lokale forhold ikke altid muligt 
eller omkostningseffektivt af nå ned på de viste 
niveauer for samlet nitrogen og phosphor. 

Typisk FDM-spildevandskvalitet efter behandling 
 
 
En enkelt medlemsstat ønskede et afvigende synspunkt ført til protokols. Man var ikke enig i 
fodnoten i ovenstående tabel, fordi man mente, at afvigelser fra BAT f.eks. som følge af lokale 
forhold udelukkende kan accepteres for at skærpe kravene til miljøtilladelser. 
 
Udslip ved uheld 
Der er anført flere BAT, som refererer til afdækning af potentielle uheld, risikovurderinger, 
implementeringskontrol, udvikling og afprøvning af beredskabsplaner og udnyttelse af 
erfaringer fra tidligere uheld og farlige situationer. 
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Særlige BAT for visse individuelle FDM-sektorer 
Der er fastsat særlige BAT for en række individuelle FDM-sektorer. De generelle BAT i afsnit 
5.1 – 5.1.7 gælder for disse sektorer og for de øvrige sektorer, for hvilke der ikke er fastsat 
særlige BAT. Anvendelsen af f.eks. generelle BAT såsom separation af output og optimering af 
anvendelsen af tør rengøring kan reducere en proces' samlede miljøpåvirkninger ganske 
betydeligt. 
 
De særlige BAT for kød- og fjerkræsektoren gælder for specifikke enhedsoperationer i visse 
dele af sektoren. De reducerer forbruget af vand, energi og emballage. 
 
De vigtigste miljøfordele ved de særlige BAT for sektoren for fisk og skaldyr er mindre affald 
og lavere vandforbrug, og flere af disse BAT vedrører optøning, afskælning, flåning, rensning 
og filetering af fisk. Der er f.eks. fastsat BAT for optøning af makrel for at nå ned på et 
vandforbrug på <2 m3/t rå fisk, optøning af helt for at nå ned på et vandforbrug på 1,8 – 2,2 m3/t 
rå fisk og optøning af rejer med en af de to teknikker baseret på filtrering af pillevandet. 
 
For sektoren for frugt og grønsager vedrører BAT oplagring, tør separation af kasserede råvarer, 
indsamling af jord, skrælning, blanchering og optimal genanvendelse af vand. De anførte BAT 
indebærer maksimering af produktionsudbyttet, udnyttelse af materiale, der ikke anvendes i 
hovedproduktet, til andre formål (i mange tilfælde som foder) og dermed nedbringelse af 
affaldsmængden. De miljømæssige fordele ved at anvende BAT til oplagring, skrælning og 
blanchering er bl.a. et lavere energiforbrug. 
 
De miljømæssige fordele ved at anvende de særlige BAT for sektoren for vegetabilske olier og 
fedtstoffer er primært nedbringelse af energiforbruget og genvinding af hexan, der er forbrugt 
under ekstraktionsprocessen. Der blev fastlagt en enkelt BAT i relation til emissionsniveauer: 
anvendelse af cykloner for at reducere emissionerne af vådt støv fra ekstraktion af vegetabilske 
olier, så man når ned på et emissionsniveau for vådt støv på <50 mg/Nm3. 
 
Der er særlige BAT for hele mejerisektoren og specifikke BAT for fremstilling af konsummælk, 
mælkepulver, smør, ost og konsumis. De vedrører bestemte dele af produktionsprocesserne og 
rengøringen. De indebærer lavere vand- og energiforbrug og nedbringelse af affaldsmængden. 
Der er fastlagt både driftsmæssige og teknologiske BAT. Der er beregnet forbrugs- og 
emissionsniveauer, der viser, hvor gode resultater der kan opnås ved at anvende BAT i selve 
produktionsprocessen. Beregningerne er baseret på de niveauer, den tekniske arbejdsgruppe har 
registreret. Disse niveauer er anført i tabellen nedenfor. De afspejler store forskelle i 
driftsvilkårene. Niveauerne for energiforbruget kan variere afhængigt af f.eks. 
produktionsmængder. I varme klimaer vil der formentligt bruges mere energi til køling og vice 
versa. Niveauerne for vandforbrug og spildevandsemissioner kan variere afhængigt af f.eks. 
forskellige produktporteføljer, batchstørrelser og rengøring. Niveauet for spildevandsemissioner 
kan være lavere end niveauet for vandforbruget, fordi mange mejerier måler kølevandsindtaget, 
men udleder det uden at måle det. I varme klimaer kan der forsvinde vand ved fordampning. 
 

 Energiforbrug Vandforbrug Spildevand 
Fremstilling af konsummælk 
fra 1 liter modtaget mælk 

0,07 – 0,2 kWh/l 0,6 – 1,8 l/l 0,8 – 1,7 l/l 

Fremstilling af mælkepulver fra 
1 liter modtaget mælk 

0,3 – 0,4 kWh/l 0,8 – 1,7 l/l 0,8 – 1,5 l/l 

Fremstilling af 1 kg konsumis 0,6 – 2,8 kWh/kg 4,0 – 5,0 l/kg 2,7 – 4,0 l/kg 

Forbrugs- og emissionsniveauer ved visse processer i mejerisektoren 
 
 
De særlige BAT for fremstilling af stivelse vedrører primært nedbringelse af vandforbruget og 
produktionen af spildevand, især ved genanvendelse af vandet. 
 
Også BAT i sukkersektoren drejer sig om at genanvende vand. Energiforbruget kan desuden 
nedsættes ved at undlade at tørre sukkerroeaffald, hvis der kan findes afsætning for presset 
roeaffald til f.eks. foder; i modsat fald kan roeaffaldet tørres med damptørrere eller i tørreanlæg 
med meget høje temperaturer kombineret med foranstaltninger til at reducere emissioner til luft. 
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De vigtigste miljøproblemer, der kan gøres noget ved med de særlige BAT for kaffesektoren, 
vedrører energiforbruget og emissioner til luft, herunder lugt. Hvis der ved kafferistning ikke 
kan opnås emissionsniveauer på 5 - 20 mg/Nm3 for tørt støv og <50 mg/Nm3 TOC for letristet 
kaffe (dette niveau er vanskeligere at nå, jo hårdere kaffen ristes) med procesintegrerede BAT, 
som minimerer luftemissionerne gennem valget og brugen af stoffer og teknikker, er BAT at 
komme ned på disse niveauer ved hjælp af reduktionsteknikker. Emissionsniveauerne for NOx 
forelå for sent til, at den tekniske arbejdsgruppe kunne foretage en fuldstændig verificering. De 
er anført i de afsluttende bemærkninger. 
 
De særlige BAT gældende for hele sektoren for drikkevarer drejer sig om at undgå produktion 
af CO2 direkte fra fossilt brændsel, genvinding af gær, indsamling af forbrugt 
filtreringsmateriale og valg og optimal brug af flaskerengøringsanlæg. De særlige BAT for 
bryggerisektoren reducerer både vand- og energiforbruget. I bryggerisektoren er BAT at nå ned 
på et vandforbrug på 0,35 – 1 m3/hl færdigt øl. De særlige BAT for vinfremstilling vedrører dels 
genanvendelse af den alkaliske opløsning, der bruges til rengøring efter koldstabilisering, dels 
den endelige bortskaffelse af opløsningen for at forebygge ødelæggelse af 
spildevandsrenseanlægget. 
 
 
Teknikker under udvikling (Kapitel 6) 
 
Kapitel 6 omhandler en enkelt teknik, som endnu ikke har været udnyttet kommercielt og 
stadigvæk befinder sig på forsknings- eller udviklingsstadiet. Det drejer sig om brug af 
UV/ozon i absorption til reduktion af lugtgener. Teknikken er medtaget her, så man er 
opmærksom på den ved en eventuel kommende revision af dokumentet. 
 
 
Afsluttende bemærkninger (Kapitel 7) 
 
Tidsplanen for dokumentets udarbejdelse 
Udarbejdelsen af det foreliggende BREF-dokument blev indledt ved det første plenarmøde i den 
tekniske arbejdsgruppe i januar 2001. Det afsluttende plenarmøde fandt sted i februar 2005. 
 
Konsensus, bevæggrunde og udestående spørgsmål fra den tekniske arbejdsgruppes afsluttende 
møde 
Konklusionerne af arbejdet blev vedtaget i bred enighed på det afsluttende plenarmøde, men der 
blev dog på mødet peget på forskellige problemstillinger, og det anbefales, at de tages op til 
overvejelse, når det foreliggende dokument skal revideres. 
 
Modtaget information 
Mange rapporter fra medlemsstater og industrien er benyttet som informationskilder ved 
udarbejdelsen af det foreliggende dokument, bl.a. informationer fra udvalgte anlæg og 
virksomhedsbesøg. Visse medlemsstaters deltagelse i arbejdet med dokumentet afspejler til en 
vis grad sektorernes regionale fordeling. CIAA og dens medlemsorganisationer stod for 
hovedparten af industriens bidrag. 
 
Informationsudvekslingen og udarbejdelsen af det foreliggende dokument har været et positivt 
bidrag til forureningsforebyggelse og -bekæmpelse inden for de berørte sektorer. For nogle af de 
individuelle sektorer var det samtidig første gang, der var lejlighed til at gøre sig bekendt med 
teknikker, som påviseligt har fungeret godt i andre sektorer rundt om i hele Europa. 
 
Skævheder og huller i informationerne 
Der er meget stor forskel på, hvor detaljerede informationer der foreligger om individuelle 
FDM-sektorer, og der er også forskelle med hensyn til dokumentets dækning af de væsentligste  
miljøforhold. Der blev ikke i forbindelse med fremsendelsen af aktuelle data om forbrugs- og 
emissionsniveauer givet detaljerede oplysninger om produktionsprocesser, driftsvilkår, 
anlæggenes kapacitet, prøvetagnings- og analysemetoder eller statistiske præsentationer. Der er 
i dokumentet beskrevet teknikker, som kan nedbringe energiforbruget, men der forelå kun 
meget få faktiske målinger af de energibesparelser, der er forbundet med anvendelsen af de 
pågældende teknikker, eller om økonomien i at investere i teknikken og de deraf følgende 
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omkostningsbesparelser. Der er ikke oplyst benchmarks for affaldsminimeringen, og der er 
f.eks. ikke givet detaljerede oplysninger om, hvor stor en del af bestemte råvarer der i sidste 
ende forbruges i slutprodukter eller biprodukter. 
 
 
Anbefalinger til den fremtidige indsats 
Hullerne i informationerne afdækker områder, hvor en yderligere indsats kunne give resultater, 
som kan være til nytte ved fastlæggelsen af BAT, når det foreliggende dokument skal revideres, 
og dermed hjælpe både industrien og forfatterne med at beskytte miljøet som helhed. Det 
anbefales, at der søges fremskaffet information om følgende: 
 
• procesbeskrivelser, driftsvilkår, prøvetagnings- og analysemetoder samt statistiske 

præsentationer i tilknytning til data om forbrugs- og emissionsniveauer 
• samtlige anvendelsesmuligheder for de teknikker, der er beskrevet i dette dokument 
• yderligere muligheder for udnyttelse af biprodukter for at minimere produktionen af affald 
• omkostningerne ved at investere i og anvende teknikker samt de dermed forbundne direkte 

og indirekte besparelser, f.eks. som følge af lavere udgifter til energi og bortskaffelse af 
affald eller mindre tab fra utilsigtede lækager eller spild 

• fastlæggelse af BAT for høj-, mellem- og lavtryksrengøring 
• stoffer, der allerede i dag anvendes som alternativ til EDTA til rengøring 
• anvendelsen og anvendeligheden af luftreduktionsteknikker i FDM-sektoren 
• anvendelse af ikke-termisk plasmabehandling af lugtgener i FDM-sektoren 
• teknikker til forebyggelse af udledning til spildevandsrenseanlægget af kondenseret alkohol 

fra fremstillingen af alkoholfrit øl 
• sæsonbetingede aktiviteters påvirkning af teknikkernes tekniske og økonomiske ydeevne 
• teknikker til ekstraktion af olivenolie, især i forbindelse med "to-fase-ekstraktion" 
• brug af enzymatisk interestificering og enzymatisk deguming af vegetabilske olier 
• komparative data om deguming af vegetabilske olier med brug af enzymer, phosphorsyre og 

citronsyre 
• teknikker til minimering af NOx-emissioner fra kafferisterier og 
• valg og brug af fumigeringsmidler. 
 
Forslag til emner for fremtidige F&U-projekter 
Der foreslås følgende emner for fremtidige forsknings- og udviklingsprojekter: 
 
• sammensætningen og skadeligheden af ildelugtende emissioner fra FDM-anlæg 
• afdækning af teknikker til yderligere nedbringelse af de laveste registrerede niveauer for 

NOx-emissioner fra kafferistning 
• afdækning af alternativer til anvendelse af EDTA som rengøringsmiddel og 
• miljømæssige fordele og omkostninger ved omvendt osmose. 
 
EU iværksætter og støtter via sine forsknings og teknologiudviklings programmer en række 
projekter vedrørende renere teknologi, nye teknologier til spildevandsbehandling og 
genanvendelse samt  managementstrategier. Disse projekter vil muligvis kunne bidrage med 
nyttige inputs til fremtidige BREF-revisioner. Læserne opfordres derfor til at underrette  Det 
europæiske IPPC Kontor om alle forskningsresultater af relevans for emnet for det foreliggende 
BREF-dokument (se også forordet til det komplette dokument). 


