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J.nr. MST-1213-00044 

Den 29. april 2014 

Invitation til at deltage i andet partnerskabsmøde for  

for revision af BAT referencedokumentet for virksomheder inden for 

fødevare- og foderstofbranchen 

 

 

Miljøstyrelsen har nu modtaget materiale fra Sevilla-kontoret med anmodning om 

input til den kommende revisionsproces. Fristen er fastsat til 30. maj 2014. 

 

Med henblik på at indhente bidrag og synspunkter til et dansk input 
inviteres partnerskabet hermed til 2. partnerskabsmøde, Mødet  vil blive 

afholdt  
Onsdag d. 7. maj 2014 fra kl. 13.00 til kl. 16.00  

 

Mødet afholdes hos Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København Ø 

(receptionen viser vej) 

Af hensyn til forplejning vil vi bede jer tilkendegive om I deltager senest fredag d. 2. 

maj 2014 til benra@mst.dk.  
 
På mødet vil vi gennem oplæg og debat finde ud af:  
 

• Om der behov for præciseringer af scope - som udgangspunkt er aktiviteter 
omfattet listepunkt 6.4.b og 6.4.c omfattet af BREF FDM, på nær nogle få 
navngivne undtagelser.  

• Hvordan kan strukturen af BREF-dokumentet forbedres? Det nuværende 
BREF-dokument forekommer uoverskueligt for både virksomheder og 
myndigheder. Anvendeligheden af den nuværende struktur, der først 
beskriver enhedsoperationer efterfulgt af beskrivelser rettet mod enkelte 
undersektorer, i modsætning til en ændret struktur opdelt på de enkelte 
undersektorer.  

• Hvilke miljøparametre er de primære? Kan emissionen/miljøpåvirkningen 
måles, og dermed kvantificeres? - Findes der data? Og i givet fald hvilke data 
er relevante (målested, frekvens)? - Hvilke hensyn skal der tages til særlige 
produktionsforhold – gruppering? o.s.v 

• Hvordan skal stukturen for BAT-konklusionerne være? I den nuværende 
BREF er BAT-anbefalingerne opdelt i en generel del, som alle undersektorer 
er omfattet af, og en sektor-del som visse undersektorer også er omfattet af. 

 
 
Se evt. mere om partnerskabet og processen for revision af BREF-dokumentet under 
invitation til første partnerskabsmøde 
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I er velkomne til at kontakte Mette Thorsen, tlf. 7254 4124, metho@mst.dk, Birgitte 
Holm Christensen, tlf. 7254 4537, bihol@mst.dk eller Mette Lumbye Sørensen, tlf. 72 
54 43 62, melso@mst.dk for yderligere oplysninger.  

 

 

 
Med venlig hilsen  
 
 
Jan Reisz  

Kontorchef 

 

 

 

 


