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BREF FDM

Indsamling af supplerende 
information til 

BREF revisionen
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HVAD SKAL INDSAMLES?

- Informationer om BAT kandidater
- Teknikker, der er fuldt dokumenterede

- Informationer om emerging techniques
- Upcoming teknikker, der er lovende men ikke endnu 
- fuldt dokumenterede

- For referenceanlæg: Skema popper op i dataindsamlingsark
- For ikke-referenceanlæg: BAT-kandidatskema udfyldes for hver 

teknik. 

• Supplerende information (BREF kap. 1 og 2)
- Intet skema, beskrives i tekst
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Hvad skal indsamles?

Branche Information om….

Alle • Landspreading

• Køling/frysning og relaterede teknikker

• For støj og lugt, teknikker til forebyggelse og reduktion af diffuse og flygtige 
emissioner

• Operationelle teknikker til forebyggelse og reduktion af risiko for miljøuheld 
og uheld med udslip af kølemidler, fx ledelsessystemer og oplagsteknikker

• Teknikker til spildevandsbehandling

• Teknikker til behandling af luft

• Rengøringsteknikker, med hensyntagen til hygiejne, brug af alternativer til 
EDTA eller andre skadelige stoffer

• Teknikker til reduktion af affaldsmængder 

• Anaerob nedbrydning (”digestion)
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Branche Information om…

Dyrefoder Tørring
Lugtreduktionsteknikker 
Beskrivelse af in-process og end-of-pipe teknikker

Fisk og skaldyr Teknikker til oplagring og håndtering af biprodukter
Rygning

Mejerier Tørring

Kartoffelmelsfabrikker Tørring

Sukkerfabrikker Tørring

Kødforarbejdning Rygning

Bryggerier Teknikker til vandbesparelse og varmebesparelse, samt til CO2 
genvinding fra gæringsprocesser. 

Oliemøller Massebalancer for opløsningsmidler, anvendte 
reduktionsteknikker og monitorering af TVOC

Hvad skal indsamles?
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Branche Information om…

ALLE Miljømæssige risici for alle sektorer
Energibesparelse

Dyrefoder Energibesparelse
Kilder til lugt
Product range and processes

Fisk og skaldyr Kilder til lugt

Mejerier Energibesparelse

Sukkerfabrikker Energibesparelse
Kilder til lugt

Kødforarbejdning Kilder til lugt

Supplerende informationer - Hvad skal indsamles?
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Supplerende informationer - Hvad skal indsamles?

Derudover thumbnail-beskrivelser for følgende (kun relevante nævnt): 
• Brødvarer
• Konfekture
• Præserverede produkter fra blandede råvarer (kød og vegetabilsk)

Branche Information om…

Bryggerier Kilder til lugt
Produktion af øl uden alkohol

Kornmøller Hele sektoren

Oliemøller Energieffektivitet
Kilder til lugt


