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Partnerskab for fødevarer, drikkevarer og mælk - og foder 

 

Invitation til 5. partnerskabsmøde 

Tid:  Onsdag d. 6. maj 2015 kl. 11.00-14.00 

Sted:  Miljøstyrelsen Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg (Amtsrådssalen) 

 

 

Dagsorden 

11:00 – 11:10 Velkomst 

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

 

11:10 – 11:30 Nyt siden sidst 

 v/Mette Thorsen, Miljøstyrelsen 

 Status vedr. referenceanlæg 

 Status for udformning af spørgeskemaer 

 Site visit i Danmark 

 

Bilag 1: Program for site visit i Danmark med deltagelse af EIPPCB samt 

medlemmer af den tekniske arbejdsgruppe (TWG). 

 

11:30 – 11:50 Oplæg og drøftelse af forslag til struktur fra Tyskland  

 v/Camilla Willadsen, Landbrug & Fødevarer 

Ved Kick-off mødet i oktober 2014 blev det besluttet, at EIPPCB skulle 

genoverveje det forslag til struktur på BREF dokument of BAT-konklusioner, som 

blev præsenteret ved mødet. De tyske TWG-medlemmer har som input til 

processen udarbejdet et nyt forslag til struktur, som vi har mulighed for at 

komme med bemærkninger til. 

 

Bilag 2: Tysk forslag til struktur 
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11:50 – 12:05  Indsamling af supplerende information til BREF revisionen 

 v/Tanja Smetana, Miljøstyrelsen 

 Indsamling af information og data, som ikke er direkte relateret til en 

virksomhed, der har meldt sig som referenceanlæg, foregår sideløbende med 

selve dataindsamlingen. Supplerende information kan være information om:   

 Mulige BAT-kandidater 

 Emerging techniques 

 Beskrivende information om sektorerne (kap 1 og 2 i nuværende bref) 

 

 

12:05 – 12:30  Dataindsamling fra referenceanlæg 

 v/Mette Thorsen, Miljøstyrelsen 

 Spørgeskemaerne til indsamling af information og data fra de virksomheder, 

der har meldt sig som referenceanlæg, er næsten færdige. Der er d. 23. april 

udsendt testskemaer, som skal afprøves af et mindre antal virksomheder frem 

til 10. maj. Herefter rettes skemaerne til, og de færdige skemaer sendes til alle 

referenceanlæggene. Dataindsamlingen forventes at blive igangsat d. 20. maj 

og forløbe til udgangen af august. Vi skal have drøftet: 

 Processen, dvs. hvem gør hvad og hvornår 

 Behov for sparring/støtte til at udfylde skemaer 

 Hvordan håndteres behov for fortrolighed? 

 

12:30 – 13:00 Frokost 

 

13:00 – 14:00 Gennemgang af udvalgte spørgeskemaer  

 v/ danske medlemmer at TWG 

 Vi gennemgår struktur og indhold af det næsten færdige spørgeskema 

(testversionen), og drøfter udvalgte punkter.  


