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Partnerskab for fødevarer, drikkevarer og mælk - og foder 

 

REFERAT 

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 

 

 Jan Reisz præsenterede dagsordenen og gav en status på arbejdet med 

FDM BREF’en. 

  

11:10 – 11:30 Nyt siden sidst 

 v/Mette Thorsen, Miljøstyrelsen 

 Status vedr. referenceanlæg 

 Status for udformning af spørgeskemaer 

 Site visit i Danmark 

 

Referenceanlæg:  

33 virksomheder fordelt på 8 brancher ud af 10 mulige i Danmark. Der er 

meldt 503 virksomheder ind i alt.  

 

I Frankrig er de anlæg, der er meldt ind stadig 6.4.b- Det betyder at der er 

en repræsentation af små mejerier, modsat i fx Danmark og andre lande, 

hvor mejerier på bilag 1 placeres under 6.4.c, hvorved kun store mejerier 

er repræsenteret. England har haft samme praksis, men laver det nu om, 

jf. Arla.  

 

I fiskeindustrien er kun 4 anlæg meldt ind på EU plan, heraf 2 i Danmark. 

De nordiske lande bidrager med i alt 64 anlæg (DK, SE og FI) 

 

Spørgeskemaer:  
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4-5 danske virksomheder har været testere for spørgeskemaet. Inden 

udgangen af maj kommer der et færdigt skema, der sendes ud til de 33 

referenceanlæg.  

 

Site visit:  

Der er arrangeret site visit den 28-29. maj 2015 på Arla Foods Nr. Vium 

Mejeri, DLG Tjele og Tulip Svenstrup og Aalborg.  Programmet er lagt ud 

fra et hensyn til geografi og relevante emner blandt de 9 virksomheder, 

der havde meldt sig som besøgsanlæg. I besøget deltager forfatterne til 

FDM BREF’en, en repræsentant fra det tyske miljøministerium og fra MST, 

udover værterne på virksomhederne.   

 

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 1: Tysk forslag til struktur 

 

Forslaget til ny struktur kommer fra tyskeren, der deltager i site visit i DK.  

 

Kommentarer fra partnerskabet til selve strukturen:  

 

 Al snak om BAT-AEL’er skal på sektorspecifikt niveau.  

 I forslagets kap. 3-16 er både lugt og spildevand sektorspecifikt. 

Dog bør emnerne i kap. 17 lægges mest muligt over i det 

sektorspecifikke.  

 Der vil formentlig komme en diskussion om opbrydningen af den 

generelle struktur og nummereringen.  Batkonklusioner ligger 

normalt i kap. 5. 

 Det er nemmere at have med at gøre, hvis mest muligt ligger 

sektorspecifikt, både for virksomhed og myndighed. Det vil også 

gøre det nemmere at forholde sig til i fremtiden og ved næste 

revision.  

 Så lidt som muligt på generelt niveau og så meget som muligt på 

sektorniveau.  
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Lugt:  

 Lugt skal på sektorspecifikt niveau 

 Det der skal indsamles på lugt er abatement techniques, da 

målemetoderne er meget forskellige mellem landene.  

 

Spildevand:  

 Samarbejdet med forsyningsselskaberne i forhold til levering af 

suspenderet stof bør inddrages 

 Der skal indsamles data for både direkte og indirekte udledning af 

spildevand, men det er endnu ikke besluttet, hvordan det skal 

bruges. Det er ikke sikkert, at det bliver rene grænseværdier, men 

måske noget om forrensning, forberedelse af spildevand til 

rensning osv.  

 

Hvad så nu? 

TWG medlemmerne har på site visit lejlighed til at diskutere forslaget 

med tyskerne. Vi kan også kommentere på BATIS.  

 

Beslutning: L&F og MST samler bemærkninger til forslaget ind og laver et 

oplæg, som bliver sendt rundt til kommentering.  

 

 

11:50 – 12:10  Indsamling af supplerende information til BREF revisionen 

 v/ Tanja Smetana, Miljøstyrelsen 

 BAT-kandidater 

 Emerging techniques 

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

 

Spørgeskemaet blev gennemgået. Hovedbudskabet var, at man udfylder det, 

man kan. Hvis der ikke kan udfyldes et felt, så skrives N/A (Not Available) 

eller man kan estimere – i så fald skal det angives, at det er et estimat. 

Indsendelse af supplerende information til beskrivelse af sektorerne skal 

kun ske, hvis man har noget at byde ind med.  

 

 

Kommentarer:  

Slides fra workshoppen i Bruxelles sendes rundt med referatet.  
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Vedrørende BAT for bryggerier ligger der en gammel rapport fra det 

nordiske BAT-samarbejde. Bryggerierne vil kommentere på denne.  

 

Hvordan vælges BAT-kandidater? – jo bedre teknikkerne er beskrevet, jo 

mere vægt får de. 

 

 

12:10 – 12:30  Dataindsamling fra referenceanlæg 

 v/Mette Thorsen Miljøstyrelsen 

 Proces, hvem gør hvad og hvornår 

 Behov for sparring/støtte til at udfylde skemaer 

 Hvordan håndteres behov for fortrolighed? 

Spørgeskemaerne bliver sendt direkte til kontaktpersonerne, det sørger 

MST for.  

 

10. august er sidste frist for at returnere skemaerne til MST, da de skal 

kvalitetssikres før de sendes til EIPPCB.  

 

Arla laver en hjælpemanual til mejerierne, men der er nogen ting, hvor 

tolkningen lige skal afklares først. Manualen passer ikke altid med 

skemaerne.  

 

Spørgsmål til skemaerne generelt kan i første omgang rettes til Mette 

(metho@mst.dk ) eller Tanja (tasme@mst.dk). 

 

Hvis der er spørgsmål til data på spildevand, kan Henrik Hestbech hos 

MST kontaktes: hemhe@mst.dk  

 

Herudover fastsættes en dag før sommerferien, hvor de, der skal levere 

data kan mødes, evt. i sidste halvdel af juni måned. 

 

Vedr. fortrolighed 

MST støtter op om behovet for fortrolighed men synes at FDE’s forslag er 

meget vidtgående.  

 

MST spurgte efter yderligere input fra partnerskabet:  

 Det er muligt for hver enkelt sektor at foreslå behovet for 

fortrolighed, da der kan være forskellige behov.  

mailto:metho@mst.dk
mailto:tasme@mst.dk
mailto:hemhe@mst.dk


Side 5 af 5 
 

 For mejeribranchen blev det foreslået, at navn og lokation er 

fortroligt, men resten skal være åbent. EDA og MST vil så have adgang 

til nummererede lister over virksomhederne, så man kan finde tilbage 

til grunddata ud fra spørgeskemaets nr. (efter anonymisering) 

 Kun brug for at navn og lokation anonymiseres, hvad angår 

kødbranchen.  

 For sukkerfabrikkerne vil man ikke have tal ud for energi, da det kan 

bruges i forhold til mulige investorer/opkøbere.  

 EEB henviste til Århuskonventionen.  

 Kan der findes en løsning på angivelse af den geografiske placering 

uden at man behøver at angive land? Den geografiske placering kan 

have betydning for tolkning af data.  

 Man bør virkelig overveje, hvor meget der bør være hemmeligt, da de 

data der meldes ind jo vil have en vis alder og dermed ikke 

nødvendigvis er dækkende for branchens nuværende forhold! 

  

MST har efter partnerskabsmødet sendt bemærkninger vedr. fortrolighed 

til EIPPCB  

 

OTNOCS (Other Than Normal Operating Conditions:  

Spanien har lavet et oplæg til håndtering af OTNOCS, som er meget 

omfattende. Miljøstyrelsen har efterfølgende sendt bemærkninger vedr. 

OTNOC til EIPPCB. 

 

12:30 – 13:00 Frokost 

 

13:00 – 14:00 Gennemgang af udvalgte spørgeskemaer  

 v/ danske medlemmer at TWG 

 Vi gennemgår struktur og indhold af spørgeskemaer og drøfter udvalgte punkter 

Hovedpunkter i brugermanualen der bliver udsendt med 

spørgeskemaerne blev gennemgået. Husk at det er vigtigt at læse 

manualen før skemaerne udfyldes, da indholdet i de forskellige faneblade 

afhænger af hvilken sektor virksomheden tilhører, samt hvilke typer at 

emissioner der forekommer. 

Testskemaer har været testet af udvalgte virksomheder. MST og L&F 

samler kommentarer ind til testskemaerne, og sender dem til EIPPCB. 

 

 


