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Sendt til mødedeltagerne 

    

   

  

 

J.nr. MST-1213-00044 

Ref. metho/bihol/melso 

Den 17. december 2013 

Partnerskab om BREF for virksomheder inden for fødevare- og foderstofbranchen 

(BREF FDM).  

 

Resumé af opstartsmøde 12. december 2013 

 

 

Dagsorden: 

 
1. Velkomst 

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

2. Styrket dansk indsats for udarbejdelse af BREF’er  

 v/Ulla Ringbæk, Miljøstyrelsen 

3. Hvilke perspektiver er der for danske virksomheder i bindende krav til anvendelse af BAT 

(bedste tilgængelige teknik)? 

v/Morten Løber, Dansk Industri 

4. Hvad sker der på europæisk niveau i branchen?  

 v/Anette Christiansen, Landbrug & Fødevarer 

5. Overvejelser fra en virksomhed – hvordan griber vi det an, når vi gerne vil involveres i 

revisionen af BREF-dokumentet? 

v/Birgitte Koch, Arla Foods 

6. Hvad forventes af en partnerskabs deltager? 

 v/Mette Thorsen, Miljøstyrelsen 

7. Gruppediskussion – muligheder og udfordringer for partnerskabet  

 v/ Mette Thorsen, Miljøstyrelsen 

8. Videre perspektiver og afslutning 

 v/Jan Reisz, Miljøstyrelsen  

 
 

1. Velkomst 

Formand for BREF FDM partnerskabet Jan Reisz fra Miljøstyrelsen bød velkommen til 

opstartsmødet og takkede for interessen for deltagelse i arbejdet.  

 

2. Styrket dansk indsats for udarbejdelse af BREF’er  

Ulla Ringbæk fra Miljøstyrelsen gennemgik i korte træk betydningen af IE-direktivets 

implementering. Som en følge heraf skal BREF-noternes BAT-konklusioner om bedste 

tilgængelig teknik bruges i forbindelse med miljøgodkendelser og ved revurdering af 

miljøgodkendelser.  
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BAT konklusioner skal vedtages af Kommissionen efter høring og afstemning. DK skal ved 

afstemningen have mandat fra Regeringen og Folketinget.  

 

Den danske indsats skal baseres på kortlægning af de danske interesser og samarbejde med de 

danske virksomheder, der vil kunne opnå betydelige fordele ved at påvirke BAT-konklusionerne.  

Partnerskabet skal bidrage til at sikre fornuftige BAT-konklusioner og fokus på det, der er 

væsentligt for Danmark.  

 

3. Hvilke perspektiver er der for danske virksomheder i bindende krav til 

anvendelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)? 

Morten Løber, Dansk Industri, fortalte om de muligheder og udfordringer virksomhederne ser i 

de bindende krav. Der kan være stor forskel på betydning og muligheder for de enkelte 

underbrancher, herunder også producenter og leverandører af teknologi til de virksomheder, 

der bliver direkte omfattet af kravene. 

 

Morten Løber understregede, at revisionen af BREF-noten handler om at beskrive teknologier, 

der er på det kommercielle marked og som er veldokumenterede. Det er vigtigt, at der ikke 

kommer BAT-konklusioner med, som ikke er veldokumenterede.  

 

Morten Løber gjorde gældende at det er vigtigt at processen er gennemskuelig, sådan at det klart 

fremgår hvad de øvrige EU lande byder ind med. Endvidere udtrykte han bekymring om, 

hvordan der fremadrettet kan tages lokale hensyn i godkendelsesarbejdet. 

 

4. Hvad sker der på europæisk niveau i branchen? 

Anette Christiansen, Landbrug & Fødevarer, fortalte om de mangfoldige kanaler til indflydelse 

de enkelte underbrancher har mulighed for at benytte. Der kan være fordele forbundet ved at 

søge indflydelse ad flere veje. 

 

 5. Overvejelser fra en virksomhed – hvordan griber vi det an, når vi gerne vil 

involveres i revisionen af BREF-dokumentet? 

Birgitte Koch fra Arla Foods fortalte om de udfordringer virksomheden ser ved BREF-revisionen 

samt hvordan virksomheden søger indflydelse både gennem det danske partnerskab samt 

gennem den europæiske mejeriorganisation. 

 

Birgitte Koch havde et ønske om at de kommende BAT-konklusioner bliver på et bæredygtigt 

niveau, som alle EU lande kan leve op til, også økonomisk. 

 

6. Hvad forventes af en partnerskabs deltager 

Mette Thorsen fra Miljøstyrelsen gav en introduktion til, hvad der forventes af deltagerne i et 

partnerskab for revision af BREF FDM. Det endelig mål for arbejdet er at sikre dansk indflydelse 

på BAT konklusionerne.  

 

Miljøstyrelsen forventer, at partnerskabet kan bidrage med at:  

 Rådgive Miljøstyrelsen i processen 

 Identificere berørte virksomheder 

 Identificere anvendte teknikker og nye teknikker  

 Identificere behov for udvikling af nye løsninger 

 Give input til formulering af BAT 

 

For at målet kan nås, er der behov for, at alle deltagere bruger deres netværk. 
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Spørgsmål og diskussion: 

Der blev spurgt til Miljøstyrelsens rolle i partnerskabet.  Miljøstyrelsen tilbyder et talerør til 

revisionsprocessen, og vil gennem partnerskabet samle op på synspunkter og problemstillinger 

af særlig dansk interesse.  Miljøstyrelsen leverer desuden et sekretariat for partnerskabet 

bestående af en rådgiver, som skal varetage praktiske opgaver. Miljøstyrelsen deltager også med 

egne holdninger, herunder en understøttelse af miljøministerens ressourcestrategi. 

 

Der blev endvidere spurgt til hvilke virksomheder, der vil blive valgt ud til at levere data ind 

samt hvad relevante data er? Disse emner vil blive diskuteret i partnerskabet. 

 

7.  Gruppediskussion – muligheder og udfordringer for partnerskabet  

Mette Thorsen lagde op til gruppediskussion med en opfordring til at komme med bud på, 

hvordan de ideelle BAT-konklusioner kunne se ud, og hvad der i givet fald skal til for at nå 

dertil.  

 

I det følgende opsummeres kort de tilstedeværendes synspunkter om BAT-konklusionerne samt 

hvilke emner, der udgør de væsentligste udfordringer for partnerskabet. 

 

De ideelle BAT-konklusioner   

 Er overskuelige og lette at bruge og forstå for både virksomheder og myndigheder. Det 

indebærer f.eks. at BREF-note og konklusioner opdeles på underbrancher  

 Er entydige, dvs. der skal være begrænset rum for diskussioner mellem myndigheder og 

virksomheder. Intervaller skal kunne forklares. 

 Er virkelighedsnære for brancherne, dvs. der er behov for at tage højde for hygiejnekrav, 

eksportkrav, kulturforskelle med hensyn til fødevarevalg landende imellem, samt at 

visse aktiviteter er sæsonbetonede 

 Er baseret på tilgængelighed, dvs. der skelnes mellem nye og gamle anlæg – 

miljøforbedringer kan være meget dyre for gamle fabrikker. 

 Er baseret på forebyggelse i stedet for rensning, dvs. renere teknologi i 

produktionsprocessen fremfor renseteknologi 

 Giver plads til innovation, dvs. der skal være fokus på ikke at fastlåse virksomhederne i 

bestemte produktionsmetoder. BAT-konklusioner skal så vidt muligt fastlægges som 

koncentrationsniveauer ikke som bestemte teknikker. 

 Giver plads til ressourceeffektivitet (koncentrationsværdier kontra vandbesparelser)  

 

 

7.  Videre perspektiver og afslutning 

Jan Reisz fra Miljøstyrelsen afsluttede opstartsmødet ved at takke de fremmødte for aktiv 

deltagelse samt ridse det videre forløb op. Tidsplanen er afhængig af, hvornår startskuddet fra 

Sevilla kommer, samt hvad det indeholder, men en forventet tidsplan kunne være: 

  

Årsskiftet 2013/2014 Startskud fra Sevilla forventes med indhentning af ønsker til 

revisionen. Dette rundsendes til partnerskabet sammen med 

forslag til dato for næste partnerskabsmøde, samt opfordring til 

skriftligt at melde synspunkter ind inden mødet. 

dd. -  10.  januar  2014 Miljøstyrelsen ønsker at få udarbejdet en 

præanalyse/kortlægningsrapport, der kortlægger de danske 

interesser, som berøres af BREF-revisionen.  

 

Præanalysen udarbejdes af det sekretariat, som Miljøstyrelsen er i 

færd med at få etableret, og kunne indeholde 

 Beskrivelse af underbrancherne (Virksomheder, antal, 

størrelser, beskæftigelse, eksport......?) 
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 Leverandører af produktions og miljøteknologi 

 Væsentlige miljøparametre 

 Særlige danske udfordringer 

 ..?? 

 

Forslag til yderligere emner, der skal behandles i præanalysen 

skal sendes til Mette Thorsen (metho@mst.dk) senest 10. januar. 

Januar-februar 2014 Evt. input til præanalysen fra partnerskabsdeltagerne aftales med 

sekretariatet 

Medio februar 2014 Udkast til præanalyse sendes til partnerskabet 

Ultimo februar 2014 Bidrag til dansk ønskeliste sendes til Miljøstyrelsen 

Februar/Marts 2014 2. partnerskabsmøde 

 

Tentativ dagsorden: 

- Diskussion af præanalyse 

- Diskussion af dansk input til ønskeliste 

- Forslag til besøg fra Sevilla 

 

Marts 2014 Dansk bidrag til ønskeliste sendes til Sevilla 

 

 

Der blev fra flere deltagere spurgt ind til, om det er realistisk at få ændret strukturen på 

BREF’en, så den bliver opdelt på underbrancher. Dette kunne Miljøstyrelsen ikke svare på, da 

det i sidste ende er Sevillakontoret, der afgør, hvad revisionen omfatter.  Det forventes at man i 

Sevilla lige nu er i gang med at forberede opstartsprocessen. Partnerskabet udtrykte ønske om, 

at Miljøstyrelsen skulle rette henvendelse til Sevilla for at høre, om det var muligt at påvirke 

strukturen, hvilket skete d. 16. december, og affødte et svar fra Sevilla samme dag, om at 

strukturen ville være en del af drøftelserne på kick-off mødet.  

 

 

 

Bilag: Deltagerliste 

mailto:metho@mst.dk

