Partnerskab for fødevarer, drikkevarer og mælk - og foder
Invitation til 3. partnerskabsmøde
Tid:
Torsdag d. 9. oktober 2014 kl. 12.30-15.30
Sted:
Miljøstyrelsen Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg (Amtsrådssalen)
Bilag: Mødemateriale til Kick-off mødet udsendt af EIPPCB d. 26. september 2014
Der vil blive serveret en sandwich fra kl. 12.00, som kan indtages i forbindelse med mødets start.

Dagsorden
12:30 – 12:40 Velkomst
v/Formand for BREF FDM partnerskabet, Jan Reisz, Miljøstyrelsen
12:40 – 13:15 Oplæg og drøftelse af forslag til scope/anvendelsesområde
v/Camilla Willadsen, Landbrug & Fødevarer
På baggrund af input fra TWG-medlemmerne har EIPPCB udarbejdet et forslag til
scope, som er præsenteret i mødematerialets Annex 1 (s. 77-78). Input fra TWGmedlemmerne samt EIPPCB’s vurderinger og forslag er præsenteret i afsnit 2.1 (s. 717).
Det er forsøgt at præcisere hvilke aktiviteter, der er omfattet af BREF FDM, herunder
at afklare grænsefladerne til andre BREF-dokumenter, særligt BREF for slagterier og
animalske biprodukter.

13:15 – 13:40 Oplæg og drøftelse af forslag til struktur
v/Ulla Ringbæk, Miljøstyrelsen
På baggrund af input fra TWG-medlemmerne har EIPPCB udarbejdet et forslag til
struktur, som er præsenteret i mødematerialets Annex II og III (s. 79-82)
Den foreslåede struktur lægger sig op af den fælles struktur for BREF-dokumenter, der
er præsenteret i EU-guidance, men søger at gøre beskrivelserne mere sektoropdelte.
(Opsummering af synspunkter samt EIPPCB’s rationale er beskrevet i afsnit 2.4 (s. 5761)
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13:40 – 14:10 Oplæg og drøftelse vedr. forslag til væsentlige miljøparametre
v/Jens Peter Mortensen, Danmarks Naturfredningsforening
Målet for revisionen er, at BAT-konklusionerne skal relateres til de væsentligste
miljøforhold, dvs. der skal fokuseres på de primære miljøparametre for hver
undersektor. Ambitionen er at opnå konsensus om de primære miljøparametre ved
Kick-off mødet, så der hurtigt derefter kan udarbejdes et dækkende skema til
dataindsamling.
På baggrund af input fra TWG-medlemmerne har EIPPCB lavet et forslag til hvilke
miljøforhold der er relevante (afsnit 2.2, s. 18-48).

14:10 – 14:20 Pause
14:20 – 15:05 Oplæg og drøftelse vedr. forslag til dataindsamling
v/ Birgitte Kock, Arla Foods
Der skal udarbejdes en dataindsamlingsmatrice, som sikrer, at alle relevante data
bliver indsamlet ensartet.
På baggrund af input fra TWG-medlemmerne har EIPPCB lavet et forslag til hvilke
datatyper, der bør indsamles. Der lægges op til, at de fleste datatyper indsamles
sektorspecifikt med henblik på, at BAT-konklusionerne kan blive så sektorspecifikke
som muligt.
Input fra TWG-medlemmerne samt EIPPCB’s vurderinger og forslag er præsenteret i
afsnit 2.3 (s. 50-56) samt Annex V (s. 84-85).
Hvordan får vi viden om hvilke datatyper, der er til rådighed på danske virksomheder?
Målemetoder, måleperioder, midling osv.. Findes data som både koncentrationer og
masseflow?. Hvilke hensyn skal der tages til særlige produktionsforhold – gruppering?
Valg af repræsentative anlæg? Hvilke virksomheder skal indgå i dataindsamlingen?

15:05 – 15:20

Supplerende data til økonomiske konsekvensvurderinger
v/Mette Thorsen, Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen vurderer, at der vil være brug for at udarbejde økonomiske
konsekvensanalyser i forbindelse med revisionsprocessen, og ønsker derfor at få
afklaret databehovet tidligt i forløbet og på den baggrund påbegynde indsamling af de
relevante data. Dette kunne med fordel ske i forbindelse med indsamling af data til
selve revisionen.

15:20 – 15:30

Afrunding og aftaler om det videre arbejde
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