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Vi afholdte møde nr. 2 i partnerskabet i dag som et webbaseret møde.  
Tak til alle jer der deltog på mødet.  
 
På mødet gennemgik vi det danske bidrag til Initial Position (IP) navnligt underark 3a KEI air, 3b KEI water 
og 3 C KEI consumption and waste (se vedhæftede regneark). Der kom ikke yderligere bemærkninger til 
dette på mødet.  
 
Det blev nævnt, at der er mulighed for at melde virksomheder ind, som ønskes at blive omfattet af ”site 
visits”. Det vil sige, at TWG (technical working group) inkl. EU-kontoret for BREF’en bliver inviteret til at se 
relevante virksomheder ifm. udarbejdelse af BREF’en. Skønsmæssigt anslås det, at et evt. besøg vil omfatte 
ca. 30 personer. Besøgets varighed vil nok ca. være en ½ dag. I blev bedt om at overveje om I ønsker at 
stille jeres virksomheder til rådighed for site visits. Det er EU kontoret, der suverænt udvælger site visits.  
 
Questionnaire (spørgeskema) blev ligeledes drøftet kort. Det er et spørgeskema som anvendes til at 
indhente miljødata fra STM virksomhederne, som vil danne baggrund for BAT-konklusioner i den 
kommende STM BREF.  
Spørgeskemaet skal først designes og derefter har man mulighed for som ”well performing” virksomhed, at 
melde data ind via skemaet. Herved får man mulighed for at blive hørt i processen.  I bedes også overveje 
om I kunne ønske at deltage i denne proces. Miljøstyrelsen opfordrer til at deltage i dette.  
 
Som aftalt på dagens møde vedlægges Background Paper, der er afsættet ved det kommende Kick-Off 
Meeting i TWG.  
Background Paper behandler alle indlæg, der er indkommet i IP-processen. Og EU kontoret i Sevilla 
konkluderer på hvert punkt i papiret.  
Desuden beskrives også andre forhold ang. BREF i dette. 
 
Vi aftalte, at hvis I finder nogle væsentlige forhold som Miljøstyrelsen skal være OBS på ved gennemgang af 
papiret, så bedes I sende dem til Marianne, Gustav og mig. Vores kontaktoplysninger kan ses i slides for i 
dag, der også er vedhæftet denne mail (eller under CC i denne mail).  
 
 


