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Velkomst, v/ Jan Reisz, MST 

› Jan Reisz byder velkommen. Han snakker om frontloading og om at indsamle 

de rigtige data. Dernæst berøres emnet ideelle BAT konklusioner. 

› Det oplyses, at præanalysen sendes ud til partnerskabet til kommentering i 

slutningen af næste uge (uge 20).  

› Deadline for input til Sevilla er den 30. maj, hvor databasen lukkes. Da der er 

Kr. Himmelfartsdag den 29. maj er den reelle deadline fra dansk side onsdag 

den 28. maj. 

› MST kommer med et udkast til indhold i regnearkene. Dette sendes ud til 

kommentering i partnerskabet. 

Deltagere ved mødet:  

› Jan Reisz, MST, Formand for Partnerskabet 

› Mette Thorsen (tovholder for processen), Mette Lumbye Sørensen, Ulla Ring-

bæk og Birgitte Holm Christensen, MST 

› Thomas Jensen, Emmelev A/S 

› Helle Kristensen, Esbjerg Kommune 

› Anette Christiansen, Landbrug & Fødevarer 

› Henrik Borg Christensen, Landbrug & Fødevarer 

› Camilla Willadsen, Landbrug & Fødevarer 

› Charlotte Thy, Danish Crown 

› Jens Erik Klemmensen, Royal Unibrew 

› Knud Loftlund, Bryggeriforeningen 

› Lars Skøtt, KMC kartoffelmelfabrikkerne  

› Morten Løber, Dansk Industri 

› Jan Johannesen, Arla Foods  

› Ole Pontoppidan, DMRI, Teknologisk Institut 

› Martin Søvsø, Tican Fresh Meat A/S 

› Poul Gregersen, DLG 

› Marian Kjærgaard, AAK 

› Jens Peter Mortensen, Danmarks Naturfredningsforening  

› Lise Lyngfelt Molander og Tine Eis, COWI  
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1) Oplæg vedr. scope/anvendelsesområde v/ Ulla Ringbæk 

› Listepunkter omfattet af den kommende BREF blev gennemgået. Mere end 60 

virksomheder er omfattet heraf.  

› Der findes flere typer af virksomheder, hvor det er uklart, om de er omfattet. 

Dette gælder bl.a. for fiskemel og – olie. 

› Ulla spørger, om industriel køling, energieffektivitet og risikoforhold samt 

nanoteknologi ønskes medtaget i denne BREF.  

› Miljøstyrelsen beder Partnerskabet om input omkring anvendelsesområdet for 

BREF, som skal sendes til Sevilla. 

2) Oplæg vedr. struktur, v/ Birgitte Holm Christensen 

› Den eksisterende BREF for fødevarer, drikkevarer og mælk er omfangsrig. 

BREF'en for papir og pulp, som er under revision, er ligeledes omfangsrig, 

men den er i forbindelse med revisionsprocessen blevet disponeret anderledes. 

Der er kapitler for de enkelte sektorer, men et samlet kapitel med BAT kon-

klusioner. BAT konklusionerne er de bindende, og kapitlet herom udgør der-

for det væsentligste i BREF'en. Når BREF'en for fødevarer, drikkevarer og 

mælk er revideret og BAT-konklusionerne vedtaget, udarbejder MST BAT-

tjeklister. BAT konklusionerne udgør ca. 50 sider og oversættes til dansk.  

› BAT dokumentet skal være nemt at bruge. Partnerskabet bedes derfor overve-

je, hvordan strukturen kan gøres bedre.  

Opsamling på diskussion 1 om scope og struktur 

Gruppe 1 (Gruppe 1 omfattede bl.a. Arla, bryggerier, Landbrug & Fødevarer og 

oliemøller) 

› Gruppen mener, at den kommende BREF skal være opdelt på sektorer, som 

f.eks. bryggerier, mælk, vegetabilsk olie, kød, foder m.v. Gruppen ønsker der-

ved en sektoropdelt BREF. Indledning og evt. generelle afsnit skal være så 

små som muligt. Gruppen sammenlignede BREF'en med en telefonbog: Det 

gør ikke noget, at den har mange sider – bare den har en systematik, der gør 

den nem at anvende.  

› Gruppen foreslår, at BREF'en indledes med et generelt afsnit og derefter opde-

les på sektorer. Hver sektor behandles i selvstændige kapitler, som afsluttes 

med BAT-konklusioner for den enkelte sektor. Der er ikke enighed i gruppen , 

om hvorvidt køling og energi skal behandles under hver enkelt sektor, eller om 
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det skal behandles i et separat kapitel eller om det skal være i en separat tvær-

gående BREF. 

› Gruppen havde diskuteret, om mineralvand er omfattet af BREF'en. Branche-

foreningen for mineralvand i EU mener ikke, at mineralvand er omfattet.  

Gruppe 2 (Gruppe 2 omfatter bl.a. kartoffelmelsfabrikker) 

› Gruppe 2 er meget enig med gruppe 1. Gruppen mener, at BREF'en skal deles 

op i sektorer, eller at der evt. skal laves en BREF for hver enkelt sektor. Hvis 

BREF'en ikke kan opbygges på denne måde, kan tjeklisterne eventuelt afspejle 

denne ønskede struktur.  

› Gruppen foreslår, at "stivelse" tilføjes som branche og at bortskaffelse af spil-

devand behandles med fokus på om det et BAT at sprede vandet på landbrugs-

jord contra inddampning eller genanvendelse. 

› Gruppen havde desuden overvejet, om de kvalitative krav, så som miljøledel-

se, skal stå under hver enkelt sektor, eller om det skal med i et generelt kapitel.  

Gruppe 3 (gruppe 3 omfatter bl.a. kødforarbejdning) 

› Gruppe 3 er enige med gruppe 1 og gruppe 2. Gruppe 3 ønsker en sektoropde-

ling. Gruppen foreslår, at alt skrives under den enkelte sektor, også selv om 

det indebærer, at emner så som miljøledelse skal behandles under samtlige 

sektorer – fordi de så kan målrettes sektoren.  

 

3) Oplæg vedr. primære miljøparametre v/ Mette Thorsen 

› Der lægges op til en diskussion af, hvorvidt de eksisterende miljøparametre 

fortsat er de væsentligste. Desuden behandles kvantificerbarhed. 

› Der nævnes forskellige parametre, som indgår i den nuværende BREF og som 

også er omfattet af BAT-anbefalinger i den nuværende BREF. Som oplæg til 

diskussion af væsentlighed og kvantificerbarhed nævnes hexan fra oliemøller 

og chlorid til spildevand, hvor der i den nuværende BREF er upræcise kvalita-

tive BAT-anbefalinger. Hvis miljøparametrene er væsentlige bør det overvejes 

enten at indsamle data med henblik på at fastlægge kvantitative BAT-

konklusioner (grænseværdier), eller formulere mere præcise kvalitative BAT-

konklusioner. 

 

4) Oplæg vedr. udformning af BAT-konklusioner, v/ Mette Lumbye Sørensen 

› Gode BAT konklusioner skal være klare og mulige at håndhæve for miljø-

myndighederne. Dette er med til at øge retssikkerheden for virksomhederne.  
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› Der lægges op til en diskussion af struktur for BAT konklusionerne. Herunder 

af om de skal opdeles på sektorer. 

› Der lægges desuden op til en diskussion af, om anbefalingerne i det gældende 

dokument fortsat er relevante, eller om der mangler noget.  

› Der lægges desuden op til en diskussion af, hvorvidt BAT konklusioner skal 

være kvantitative eller kvalitative. Der blev desuden efterlyst ideer til, hvordan 

forskellige parametre skal opgøres (f.eks. som udledte mængder pr. år eller 

som koncentrationer). For de kvantitative parametre efterlyses der ideer, til 

hvordan de gøres målbare, og hvordan myndigheden skal følge op på dem.  

Opsamling på gruppediskussion 2 om primære miljøparametre og struktur af 

BAT konklusioner 

Gruppe 1 (Gruppe 1 omfattede bl.a. Arla, bryggeri, Landbrug & Fødevarer og 

oliemøller) 

› Strukturen af BAT konklusionerne skal være sektoropdelt som BREF'en.  

› I henhold til diskussionen omkring kvantitative vs. kvalitative miljøparametre 

mener gruppen, at det eneste kvalitative krav, der skal indføres, vedrører mil-

jøledelse.  

Gruppe 2 (Gruppe 2 omfatter bl.a. kartoffelmelsfabrikker) 

› Det skal være de væsentligste miljøparametre, som behandles.  

› Ikke alle virksomheder har miljøledelse. For nogle vil det være stor ekstra 

byrde, og gruppen stiller spørgsmålstegn ved, hvor meget ekstra det bidrager 

med. Det diskuteres, at et miljøledelsessystem sagtens kan være en hus-

mandsmodel frem for et certificeret system. Desuden kan BAT konklusioner-

ne omkring miljøledelse tilpasses den enkelte branche.  

 

Gruppe 3 (gruppe 3 omfatter bl.a. kødforarbejdning) 

› Kvalitative vs. kvantitative miljøparametre: Der er udfordringer i forhold til 

forskellige virksomheders struktur. Hos de store virksomheder med store, ens 

produktioner, der kører forholdsvis kontinuerligt, er kvantitative krav passen-

de. For de små virksomheder med mindre batchs, flere skift og større sæson-

udsving kan de kvantitative krav være en udfordring.  
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› Konklusionen er derfor, at for nogle typer af virksomheder giver det mening 

med kvantitative krav, mens det er bedre med kvalitative krav for andre. Det 

påpeges, at f.eks. kødbranchen er omskiftelig.  

› Gruppen diskuterede desuden egen rensning vs kommunal rensning. Hvordan 

stilles der krav hertil? Og skal der være krav for recipient eller renseanlæg?.   

Andre emner som input til processen  

› Miljøstyrelsen efterlyste andre input, så som betydning af sæsonudsving, mu-

lighed for substitution af kemikalier, værdisætning af restprodukter, alkoholfri 

ølbrygning. 

› Afsnit 4.7.9.5.2. Vask af flasker – vask af emballage: I hvilket omfang er dette 

relevant? 

› Drøftelse af partnerskab og proces: Partnerskabet er fint som forum. Der blev 

efterlyst mere information om processen og præanalysen. MST svarer, at 

præanalysen udsendes sammen med referatet og materialet fra dagens møde.  

› Det understreges igen, at deadline for kommentarer til Sevilla er den 28. maj 

(ikke 30. maj). MST sender kommentarer til Sevilla. Inden da har partnerska-

bet mulighed for at kommentere og melde ind.   

› Der blev spurgt til, hvordan MST danner sin holdning, når medlemmer af 

partnerskabet ikke er enige. MST sender sin egen holdning og er åbne herom. 

Andre TWG medlemmer kan så sende deres egne holdninger til Sevilla og 

blev opfordret til at dele dem.  

 

Nordisk samarbejde v/ Birgitte Holm Christensen 

› Nordisk Ministerråd har en gruppe, som arbejder med BAT inden for forskel-

lige sektorer i Norden. De beskæftiger sig primært med teknikker – ikke græn-

seværdier.  

› Partnerskabet opfordres til at stille forslag om emner, det kan blive undersøgt.  


