
 

Side 1 af 6 
 

 

 

Partnerskab for fødevarer, drikkevarer og mælk - og foder 

REFERAT af 7. partnerskabsmøde 

 

Tid:  Torsdag den 2. marts 2017 kl. 11.00 - 15.00 

Sted:  Carlsberg Museum og Business Centre 

Valby Langgade 1, 1799 København V (indgang ved elefantporten) 

 

Referat 

11:00 – 11:10 Velkomst 

 v/Formand for BREF FDM partnerskabet, Jan Reisz, Miljøstyrelsen 

Jan bød velkommen og gjorde opmærksom på, at det er nu, man har mulighed for at 

påvirke udkast til BREF dokument og BAT-konklusioner.  

 

11:10 – 11:40 Gennemgang af BAT konklusionerne, herunder Miljøstyrelsens indtryk  

 v/Mette Thorsen, Miljøstyrelsen (præsentation vedhæftet).  

- For hver branche er det vigtigt at man koncentrerer sig om sine egne sektorspecifikke 

afsnit i selve BREF dokumentet. Hvis man har god tid, er afsnit 2 (særligt 2.3) med 

generelle teknikker også relevant lige at kigge igennem. 

- Der er stadig mulighed for at bidrage med information om emerging techniques.  

- Nogle BAT konklusioner er givet som BAT-AEL'er. Disse er bindende, og Danmark skal 

indrapportere eventuelle afvigelser fra BAT-AEL’er til EU kommissionen. Andre BAT 

konklusioner er givet som BAT-AEPL'er. Disse er ikke bindende i forhold til direktivet. 

 

Spildevand 

- Der er pt. tvivl om helt præcis hvilke BAT-konklusioner, der er gældende for hhv. direkte 

og indirekte udledning.  

- Landspreading er nævnt i teknikafsnittene, men ikke i konklusionerne som BAT teknik.  

 

Luft 

- Der er tvivl om, hvorvidt moniteringsfrekvenserne kun gælder, hvis der er en BAT-AEL for 

det pågældende stof i den pågældende branche.  

- Moniteringsfrekvenserne er meget forskellige og ret omfattende efter danske forhold.  

- Grænseværdierne for emission af støv for brancherne er meget forskellige. 

 



Side 2 af 6 
 

Energieffektivitet og vandforbrug 

- Der er både angivet generelle teknikker og branchespecifikke teknikker som BAT. Det er 

lidt vanskeligt at få overblik over. 

- AEPL'er om vand og energi angiver nøgletal for forbrug. 

 

11:40 – 12:30 Interessenternes indtryk af udkast til FDM BREF dokument og BAT 

konklusioner. 

Landbrug & Fødevarer, v/Camilla Willadsen (præsentation vedlagt) 

- Der er anlæg præsenteret i dataopgørelserne, som er opgjort under en forkert sektor. 

Det virker utrygt. Det skaber et fagligt usikkert datagrundlag, da dataopgørelserne 

ligger direkte til grund for BAT-AEL’erne. 

- Sektorstrukturen: det generelle afsnit (kap.2) er alt for stort. De enkelte sektorkapitler 

er stadig ikke godt nok beskrevet.  

- L&F er tilfredse med, at støj og lugt er beskrevet som lokale gener, der kun skal indgå i 

miljøledelsessystemet når det vurderes at disse gener er væsentlige. 

- BAT AEL’er for direkte udledning er givet som både koncentrationer og specifik 

udledning. Er der en sammenhæng mellem disse AEL’er?/betyder BAT 12 at der tages 

højde for mængder og at anlæg dermed ikke kan fortynde sig ud af for høje 

koncentrationer? Dette var et vigtigt kriterie til kick-off mødet.  

- BAT AEL’erne for støv er meget uensartede brancherne i mellem. Giver det mening? 

- Er der taget højde for cross-media effects ved fastlæggelse af BAT konklusioner? Det 

vurderes eksempelvis ikke at være tilfældet med støvemissioner for mejerisektoren. 

- Er der taget højde for proportionaliteten mellem økonomi og det man opnår 

miljømæssigt?  

 

Bryggerierne, v/Knud Loftlund (præsentation vedlagt)  

- BREF'en er blevet mere fleksibel i sin formulering og tal er i højere grad præsenteret 

som intervaller i modsætning til tidligere.  

- Strukturen stadig ikke opdelt nok. Hver branche skulle have været behandlet for sig, 

bortset fra afsnit om miljøstyring.  

- BAT konklusionerne bør i højere grad opdeles efter branche og efter emne. 

Eksempelvis bør BAT-konklusioner for spildevand deles op, så det tydeligt fremgår, 

hvad der gælder for henholdsvis direkte og indirekte udledning.  

- Det virker som forskelsbehandling, når visse brancher pålægges meget lave AEL’er for 

støv (fx bryggerier m.fl. på 2 – 5 mg/Nm3) fordi referenceanlæg i disse brancher har 

rapporteret lave støvemissioner, mens andre brancher får højere AEL’er 2 – 10 og 10 – 

75, fordi referenceanlæg inden for disse brancher har rapporteret højere emissioner. 

- Måling synes at være krævet for målingernes skyld.  
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- Mange beskrevne teknikker er i strid med de forhold, som bestemte produkter eller 

processer kræver. Nogle af de krav der stilles, vil påvirke slutproduktet. Det er ikke 

hensigtsmæssigt. 

- Der bør skrives "en eller en kombination af følgende" de steder hvor konkrete 

teknikker er nævnt som mulige BAT-teknikker.  

- Under affald skal der kun stå, at biprodukter skal genbruges… ikke til hvad.  

 

Danmarks Naturfredningsforening, v. Jens Peter Mortensen (præsentation vedlagt) 

- Nogle BAT-konklusioner er på rette vej ved at tage udgangspunkt i mængder og ikke 

koncentrationer 

- Side 15-354 med treatment techniques er ikke gennemarbejdet eller opdateret, og 

tilsvarende information er beskrevet mere opdateret andre steder.   

- Nogle af de lave niveauer i AEL-intervallerne er urealistisk lave. 

- Spildevandskrav bør dække både NOC og OTNOC 

- Drop tidsproportionelle prøver og averages….det er mængder og peak loads, der 

betyder noget 

- Der bør være mere fokus på forebyggelse fremfor behandling. 

- Støj og lugt bør ikke indgå i BREF-noter, da det er lokale gener, ikke forurening. 

 

Øvrige bemærkninger fra deltagerne 

- Der er ikke taget tilstrækkelig højde for de baggrundsinformationer, der ligger til grund 

for data, ligesom man ikke ud fra målingen kan se, hvilke betingelser og forudsætninger 

målingen er lavet på baggrund af. Det betyder, at det er vanskeligt at vurdere om 

datagrundlaget i tilstrækkelig grad rummer variationer i processer og produkter, som er 

nødvendige ved fastsættelse BAT AEL’er. 

 

12:30 – 14:30 Drøftelse af udvalgte BAT-konklusioner  

Udvalgte BAT konklusioner blev drøftet og følgende synspunkter blev fremført:  

Støvemission 

- De foreslåede krav til moniteringsfrekvenser for støv virker meget omfattende i 

forhold til de krav de danske myndigheder normalt fastsætter. Det virker desuden 

mærkeligt, at der lægges op til forskellige moniteringsfrekvenser for de enkelte 

brancher. Endvidere ser det ud til at EIPPCB kunne have misforstået den måde hvorpå 

monitering foregår for danske virksomheder.   

- Der synes heller ikke at være sammenhæng mellem moniteringskravene og det 

omfang, der måles i andre lande, fx England, Tyskland, Sverige, Holland (Arla-

observation). 
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- Arla gav udtryk for, at det ville være bedre med kontinuerte målinger, der hvor det 

rent faktisk betyder noget, i stedet for faste præstationskontroller 4 gange om året for 

mælkepulveranlæg, som foreslået i BAT 5.  

- Emissionsgrænseværdierne for støv (AEL’erne) er meget forskellige for de enkelte 

brancher i modsætning til i det tidligere BREF dokument, der angiver generelle 

intervaller for hhv. tørt og vådt støv. Årsagen til dette er, at der i den tekniske 

arbejdsgruppe har været et ønske om, at der i højere grad end tidligere skulle 

fastsættes branchespecifikke BAT-konklusioner i stedet for generelle. De foreslåede 

BAT-AEL’er er således baseret på de konkret indsamlede data for hver branche. For 

nogle brancher omfatter datagrundlaget mange emissionsmålinger, og for andre kun 

ganske få. Herudover er der for nogle brancher ikke skelnet mellem forskellige 

produktionstyper, der har betydning for udledningen af støv. Eksempelvis er BAT-

AEL’ene for støv for foderstofbranchen baseret på et datasæt der indeholder målinger 

fra både korn- og foderstof virksomheder og virksomheder, der producerer foder til 

fisk og kæledyr.  

- Arla udtrykte ønske om, at de foreslåede BAT AEL’er kun bør gælde nye anlæg, ikke 

eksisterende. 

- Herudover virker nogle af de meget lave målte emissioner uforståelige. De måles 

typisk kun på steder med lave luftmængder, og er måske ikke relevante i den store 

sammenhæng.   

 

Spildevand 

- Der var generelt enighed om, at de foreslåede BAT-konklusioner om spildevand er 

meget vanskelige at læse. Det er svært/umuligt at afgøre, hvilke BAT-konklusioner der 

er tænkt at skulle gælde for anlæg med hhv. direkte og indirekte udledning af 

spildevand. Endvidere er det ikke angivet i BAT-konklusionerne, hvad der gælder for 

anlæg der udleder spildevand på landbrugsjord.  

- Helt konkret fremgår det ikke tydeligt, om de foreslåede moniteringsfrekvenser i BAT 4 

gælder alle med spildevandsfrembringelse eller om de kun gælder anlæg med direkte 

udledning. 

- Tabellen i BAT 12 bør deles op i forrensning (a, b og c) og rensning, og flotation bør 

beskrives som en primary process.  

- Det bør præciseres yderligere, hvor der fysisk skal måles – på delstrømme eller ved 

udløb fra anlæg. 

- Det fremgår ikke af BAT konklusionerne, om der kræves akkrediterede målinger. 

Akkrediterede målinger kan ikke bruges til at styre rensningsanlæggene på daglig basis, 

da det tager for lang tid.  

- Det er utilstrækkeligt at det kun i en fodnote står, at klorid ikke er en relevant 

miljøparameter for alle, men kun er relevant for mejeribranchen og fiskebranchen.  

- BAT 11: Det giver ikke mening at skulle lave bufferkapacitet til alle situationer.  
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Monitering generelt 

- Der bør generelt ikke være faste moniteringskrav, der ikke har ophæng i en BAT-AEL. 

- BAT 5 med moniteringskrav til luftemission bør deles ud på de enkelte brancher, så de 

hænger sammen med de branchespecifikke BAT-AEL’er.  

Miljøledelse 

- Arla mente, at punkterne der skal indgå i miljøledelsessystemet bør ensrettes med den 

ny udgave af ISO 14001. Fx eksisterer korrigerende handlinger ikke mere….der tales nu 

om risikovurdering. Andre mente, at kravene til miljøledelsessystemet ikke bør presses 

over i en bestemt model. 

- Det er ikke alle brancher der har sektorbenchmarking til rådighed, det skal derfor ikke 

være et krav.  

- Det bør præciseres yderligere, hvornår støj og lugt er et problem som skal indgå i 

miljøledelsessystemet. 

- Der bør stå, at en certificering er sidestillet med opfyldelse af BAT-konklusionens krav.  

Energieffektivitet 

- Der er nævnt meget få teknikker, som kan være BAT. Hvis man ikke bruger isvand eller 

producerer biogas, så skal man have heat recovery? Hvis listen ikke er nærved 

udtømmende, så giver den ikke mening.  

Water comsumption 

- Genbrug af vand er obligatorisk (BAT 7a), men det kan være problematisk i forhold til 

fødevarelovgivningen. Det bør fremgå tydeligt i BAT-konklusionen, at hygiejnekrav kan 

være en barriere for genbrug af vand. 

Datagrundlag  

Det blev fremført, at det generelt er svært at vurdere datagrundlagets egnethed til at 

fastlægge BAT-AEL’er og AEPL’er på grund af manglende supplerende informationer. 

Eksempelvis er støvdata svære at vurdere uden viden om partikelstørrelse på det støv der 

måles på. I forbindelse med dataindsamlingen blev denne information efterspurgt, men 

der var tilsyneladende ikke data til rådighed omkring dette. 

Der er også brug for at data relateres til den viden om produktionsprocesser og 

råvaregrundlag, som fremgår af de indsendte regneark. Dette kunne evt. afhjælpes ved at 

bede om at få supplerende information om de enkelte datapunkter med konkrete 

datatyper, der findes i regnearkene. 



Side 6 af 6 
 

MST foreslog, at de brancher, der har brug for at kurverne bliver suppleret med konkrete 

tilgængelige baggrundsdata, der IKKE er omfattet af fortrolighed, kan levere en liste til 

MST. Så kan vi efterspørge denne information. 

MST nævnte også, at vi evt. kan foreslå et webinar i TWG'en, hvor baggrunden for 

niveauerne kan belyses yderligere, og man kan blive klogere på, hvad Sevilla egentlig har 

gjort med data. 

Herudover var der enighed om, at det fortsat er et problem, at visse datatyper er 

omfattet af fortrolighed, så det kun er EIPPCB, der kan se disse data. Det drejer sig bla. 

om data om produktionsmængder i de år der er leveret data, samt data om energiforbrug 

og total spildevandsudledning. Det er problem med de fortrolige data, da baggrunden for 

de kurver, der er anvendt til fastlæggelse af BAT AEL’er, ikke er fuldt gennemskuelig.  

 

14:35 – 14:45 Proces for indsamling af kommentarer fra partnerskabet 

 v/Mette Thorsen, Miljøstyrelsen 

MST fremlagde fremgangsmåden for at bruge Shadow Group på BATIS til kommentering 

af BREF-udkastet. Mette sender mail ud med brugernavn og password til de, der ønsker 

det.  

MST skal acceptere alle bemærkninger, før de sendes videre, men i praksis er der 

naturligvis en dialog med en tilbagemelding. Evt. kan der forventningsafstemmes pr. mail 

el. telefon, før der kommenteres.  

Der skal kommenteres senest 3. april.  

 

14:45 – 15:00 Eventuelt 

 


