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Partnerskab for fødevarer, drikkevarer og mælk - og foder 

 

Invitation til 6. partnerskabsmøde 

Tid:  Tirsdag den 9. august 2016 kl. 11.00 - 14.00 

Sted:  Miljøstyrelsen Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg 

Mødelokale 4 

 

Referat 

11:00 – 11:10 Velkomst  

 Sidste partnerskabsmøde blev afholdt i foråret 15. Siden da er der indsamlet 

data, som EIPPCB har gennemgået og opsummeret i en række figurer, som blev 

udsendt til den tekniske arbejdsgruppe og kort præsenteret ved et webinar i juni 

2016. EIPPCB bad den tekniske arbejdsgruppe om at medvirke til kvalitetssikring 

af data henover sommeren.   

 

11:10 – 11:30 Resume af foreløbige dataopgørelser 

Miljøstyrelsen præsenterede et udvalg af de foreløbige dataopgørelser som 

oplæg til drøftelse med partnerskabet. Rettelser til data fra de danske 

referenceanlæg samt eventuelle generelle bemærkninger til dataopgørelserne 

skal sendes til EIPPCB senest 31. august 2016. Miljøstyrelsen skal derfor have 

bidrag fra partnerskabet senest den 24. august 2016, dvs. evt. rettede skemaer 

og supplerende bemærkninger til data.  

 

EIPPCB har i alt modtaget 353 udfyldte skemaer fordelt på 12 sektorer, heraf 28 

skemaer fra danske referenceanlæg fordelt på 8 sektorer. Data er primært 

relateret til udledning af spildevand samt forbrug af vand og energi. For nogle 

sektorer er der også data for emissioner til luft.  

 

Spildevandsdata er fordelt på anlæg med direkte udledning (146 skemaer), 

indirekte udledning (123 skemaer) samt udbringning på landbrugsjord (18 

skemaer). De foreløbige dataopgørelser giver anledning til overvejeler om 

sammenlignelighed af data - både på tværs af sektorerne og inden for hver 

undersektor. 
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De foreløbige dataopgørelser af vand- og energiforbrug er anonymiserede på 

grund af krav om fortrolighed fra nogle brancher. Det er derfor vanskeligt at 

kvalitetssikre og vurdere repræsentativiteten af data. 

 

11:30 – 14:00 Drøftelse af eventuelle generelle bemærkninger til dataopgørelserne.  

Vedr. fortrolighed  

Følgende synspunkter blev fremført ved mødet: 

- Det er meget svært at forholde sig til og kvalitetssikre data, når man ikke kan 

identificere, hvilke anlæg data repræsenterer.  

- De tilstedeværende deltagere i partnerskabet var af den overvejende 

opfattelse, at der ikke er tale om konkurrencefølsomme data, som derfor 

ikke burde holdes fortrolige. Der kan dog være særlige forhold inden for 

enkelte brancher, eksempelvis sukkerindustrien. 

- BAT-AEL'er bør ikke fastsættes på basis af fortrolige data. Dels fordi data 

ikke kan kvalitetssikres af medlemmerne af den tekniske arbejdsgruppe, og 

dels fordi grundlaget for fastsættelse af BAT-AEL’er skal være transparent. 

 

Vedr. kvalitetssikring af data 

- Der var et ønske om at data blev underopdelt efter forskellige produkter, 

teknikker eller processer. Det er tvivlsomt om de indsamlede data 

understøtter en sådan opdeling, særligt ikke på multiproduct facilities.  

- Hovedfokus bør koncentreres om emissionerne. Forbrugsdata, f.eks. energi 

og vand bør håndteres som benchmarking eller kun indgå i BAT konklusioner 

som BAT-AEPL’er, der ikke er helt så bindende som BAT-AEL’er.  

- For nogle brancher bør data korreleres/justeres i forhold til antal 

produktionsdage pr. år. 

- Der mangler fokus på single- og multiproduct facilities, samt 

sæsonvariationer. 

 

Bemærkninger vedr. spildevand:  

- Den nationale infrastruktur for spildevand har indflydelse på emissioner for 

spildevand, særligt for indirekte spildevandsudledning.  

- BAT-AEL’er for spildevand bør fastsættes som koncentrationer i 

sammenhæng med data for vandmængder, dvs. som mængdeopgørelser. 

- Specifik udledning kan ikke anvendes til fastsættelse af BAT-AEL’er  

- Udledning af kølevand og regnvand indgår ikke i data, dette kan være et 

problem i forhold til sammenlignelighed af data.  

 

Bemærkninger vedr. emissioner til luft:  

- Det kunne se ud til, at der inden for nogle brancher anvendes forskellige 

betegnelser for renseteknologier. Det er vigtigt at sikre, at der anvendes 
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korrekte betegnelser for renseteknologierne af hensyn til sammenlignelighed 

af data. 

- Beregninger af specifik udledning af emissioner til luft kan ikke laves på 

baggrund af punktmålinger fra præstationskontrol.  

 

Bemærkninger vedr. vand og energi:  

- Anonymiserede data kan foreslås grupperet efter fx produktionsteknikker.  

- Det giver kun mening at se på hvor meget råvand der forbruges, mens tal for 

genbrugsvand ikke er miljømæssigt relevant.  

- Det kan være et problem, hvis der sættes mål for genbrugsvand, da det kan 

kollidere med fx nationale handlingsplaner for hygiejne.  

 

Opsummering af aftaler fra partnerskabsmødet 

Det blev aftalt, at Miljøstyrelsen udarbejder bemærkninger vedrørende 

vanskeligheden ved at kvalitetssikre og efterfølgende anvende dataopgørelser 

baseret på fortrolige data, fordi brancherne er meget forskellige både hvad 

angår de varer, som produceres og de teknikker der anvendes. Miljøstyrelsen 

rundsender bemærkninger omkring fortrolighed til partnerskabet før det sendes 

til EIPPCB.  

 

Øvrige branchespecifikke bemærkninger til data kan sendes til Miljøstyrelsen 

senest 24. august 2016. Miljøstyrelsen vil herefter samle og gruppere 

bemærkningerne og videresende til EIPPCB. 

 

Referenceanlæg, som har rettelser til de tidligere fremsendte spørgeskemaer 

skal ligeledes fremsende rettede skemaer til Miljøstyrelsen senest 24. august 

2016. 

  

 


