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1. INDLEDNING 
 
KMC Derivat er en eksisterende virksomhed beliggende Markedspladsen 7 i Brande med et 
tilhørende rensningsanlæg på Borupvej i Brande. Virksomheden fremstiller modificeret stivelse ud 
fra  
kartoffelstivelse. 
 
Revurdering 
Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt D105 (i), er der krav om, at der udføres en 
regelmæssig revurdering (jf. bkg. nr. 486 af 25/05/2012 med senere ændringer). 
 
D105: Virksomheder, der ved kemisk eller biologisk proces fremstiller farvestoffer, 

tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien (i) (s) 
 
Den tidligere Brande Kommune har i 2002 meddelt afgørelse om miljøgodkendelse (revurdering) 
til virksomheden. Da der er forløbet 10 år siden seneste revurdering, har Miljøstyrelsen Aarhus 
foretaget en revurdering af hele virksomheden.  
 
Miljøgodkendelse 
I forbindelse med den foreliggende revurdering er behandlet en ansøgning om miljøgodkendelse 
til: 

 At opføre en ny produktionsbygning på 500 m2 kaldet CWS2, hvori der ønskes fremstillet en 
ny type koldtvandsopløselig stivelsesderivat. I forbindelse med produktionsbygningen 
ønskes etableret en bygning med lager- og pakkefaciliteter på ca. 1.200 m2. Det ansøgte 
indebærer bl.a. etablering af et tørretårn på 30 m og 7 siloer samt et nyt naturgasfyr med en 
indfyret effekt på 6,4 MW. 

 At etablere et udviklingslaboratorium/pilotanlæg beliggende i den tidligere pektinfabrik (som 
ikke længere anvendes). 

 
Med den foreliggende afgørelse gives der miljøgodkendelse til det ansøgte.  
 
Miljøstyrelsen har meddelt bygge- og anlægstilladelse til etablering af CWS2 og det tilhørende 
lager og har desuden truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke er omfattet af VVM-pligt. Bygge- og 
anlægsarbejdet er endnu ikke påbegyndt. Som følge af kortlægningen af jordforurening skal 
kommunen ansøges før arbejdet påbegyndes, jf. Jordforureningslovens §8. 
 
Luft 
De fastsatte grænseværdier for luftforurening ventes at kunne overholdes. For støv er der fastsat 
skærpede emissionskrav, som virksomheden ventes at kunne overholde uden problemer. 
 
Det ansøgte indebærer etablering af fyringsanlæg og et nyt tørretårn. Der er stillet krav om 
regelmæssig kontrol af udledningen af NOx og CO fra fyringsanlægget. Desuden er der stillet 
krav om kontrolmåling af støvemissionen fra tørretårnet. 
 
Spildevand 
Processpildevand ledes til kommunalt rensningsanlæg efter forudgående rensning på 
virksomhedens forrenseanlæg. Det ansøgte vil give anledning til øget produktion af 
processpildevand, som ledes til kommunalt rensningsanlæg. Tilladelse til udledning af spildevand 
meddeles af Ikast-Brande Kommune. 
 
Støj 
Det ansøgte indebærer en forøgelse af antallet af støjkilder. Virksomheden vil i forbindelse med 
opførelse af det ansøgte etablere foranstaltninger, som sikrer, at støjgrænserne for virksomheden 
overholdes. Efter etablering af det ansøgte skal virksomheden fremsende dokumentation for, at 
støjgrænserne fortsat er overholdt. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
Denne afgørelse omfatter både miljøgodkendelse af ny produktionsbygning (kaldet CWS2; 
CWS = Cold Water Soluble) og tilhørende lager- og produktionsfaciliteter, etablering af 
udviklingslaboratorium samt revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse fra 2002.  
 
Afgørelsen omfatter tillige virksomhedens forrenseanlæg (og rørledning hertil), idet 
renseanlægget er beliggende på en særskilt matrikel (se bilag C). Ringkjøbing Amt og Ikast-
Brande Kommune har i forbindelse med ansøgning om etableringen heraf udstedt tilladelser 
efter Miljøbeskyttelseslovens §19. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at forhold herud over (f.eks. 
oplag af kemikalier og støj) reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens §33 og dermed er omfattet 
af nærværende afgørelse. 
 
Der er meddelt flg. tilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens §19: 
17.01.2005 Tilladelse til beluftningstank v/Ringkjøbing Amt 
15.06.2005 Tilladelse til betontanke på forrenseanlæg af v/Ringkjøbing Amt 
09.11.2006 Tilladelse til betontank og glasfibertanke på KMC’s forrenseanlæg v/Ringkjøbing 

Amt 
06.01.2010 Tilladelse til beluftningstank v/Ikast-Brande Kommune 
 
Revurdering 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøstyrelsen foretaget revurdering af 
virksomhedens tidligere miljøgodkendelse (revurdering) af 25.09.2002, som er 10 år gammel: 
 
25.09.2002: Miljøgodkendelse af virksomhed, der ved kemisk proces fremstiller 

tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien på 
adressen Markedspladsen 4, 6 og 7 

 
Vilkår fra miljøgodkendelsen er overført til denne afgørelse eller sløjfet, fordi de er 
utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud efter 
lovens § 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens § 41.  
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, jf. § 41b, og § 72 i 
miljøbeskyttelses-loven. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med 
mindre andet fremgår i det enkelte vilkår og med mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4. 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) 
eller overført fra godkendelsen (hvor retsbeskyttelses-perioden er udløbet). 
 
Afgørelsen erstatter ovennævnte godkendelse for KMC Derivat af 25.09.2002. 
 
Sammenskrivning 
Miljøstyrelsen har endvidere foretaget en administrativ sammenskrivning med af flg. 
miljøgodkendelse fra 2007: 
 
22.10.2007 Tillæg til miljøgodkendelse for KMC Derivat, Markedspladsen 4, 6 og 7, 7330 
Brande 
 
Vilkår fra godkendelsen er overført til afgørelsen i det omfang de fortsat er relevante. Vilkårene 
er overført uændrede eller ændret redaktionelt, og er - i det omfang ikke andet fremgår særskilt 
af afgørelsen af 22.07.2007 - retsbeskyttede i 8 år (frem til 2015). 



Miljøgodkendelse 
På grundlag af oplysningerne afsnit 3 og 5 godkender Miljøstyrelsen hermed: 

 ny produktionsbygning på 500 m2 kaldet CWS2 til produktion af stivelsesprodukt med 
tilhørende lager- og produktionsfaciliteter på 1.200 m2. 

 Etablering af udviklingslaboratorium/pilotanlæg 
  
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Vilkår for godkendelse af det ansøgte fremgår af afsnit 2.1. Vilkårene skal overholdes straks fra 
start af drift, herunder i indkøringsperioden.  
 
Der er tidligere (med afgørelse af 22.10.2007) meddelt tilladelse til bl.a. etablering af en ny 
produktionsbygning på 400 m2 (CWS2) og etablering af lagerbygning på 800 m2. Dette er ikke 
etableret. Det ansøgte (udvidede og reviderede projekt) kan ikke rummes indenfor denne 
godkendelse, idet det ansøgte har en påvirkning, der ligger ud over den påvirkning, der ligger til 
grund for afgørelsen af 22.10.2007. 
 
Der er søgt om etablering af udviklingslaboratorium/pilotanlæg i det tidligere pektinfabrik. Idet 
driften af pektinfabrikken har været indstillet i mere end 3 år, bortfalder nedenstående 
miljøgodkendelse: 
 
08.02.2006 Miljøgodkendelse af virksomhed, der foretager industriel udvinding eller 

fremstilling af protein eller pektin på adressen Markedspladsen 6, matr. Nr. 1 rb 
Brande By, Brande 

 
Øvrige miljøgodkendelser 
Virksomhedens øvrige miljøgodkendelser omfatter godkendelse af 07.02.2011 til etablering af 
anlæg til blanding af eddikesyreanhydrid og adipinsyre. Vilkår i afgørelsen er ikke overført til 
nærværende afgørelse. 
 
Markering af vilkår 
Der er anvendt flg. markering af vilkår i denne afgørelse: 

■ Nye retsbeskyttede vilkår for miljøgodkendelse af de ansøgte aktiviteter.  
 Nye/ændrede revurderede vilkår 

▲ Revurderede vilkår, der ikke er ændrede eller som er ændret redaktionelt  
● Overførte vilkår fra afgørelse af 22.10.2007 
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2.1 Vilkår for afgørelsen 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår (der gælder hele fabrikken, herunder forrenseanlægget):  
 
Generelle forhold 
A1 ■ Godkendelsen til gennemførelse af de ansøgte ændringer bortfalder, hvis driften 

ikke er startet inden 5 år fra afgørelsens dato. 
 
A2 ■ ● Et eksemplar af afgørelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. 

Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 
 
A3 ■▲● Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i bilag A og B og afsnit 3 

bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår.  
 
A4 ■● Hvis der foretages ændringer i forhold til de godkendte produktionsudvidelser skal 

godkendelses- og tilsynsmyndigheden forinden oplyses om disse ændringer, og 
reviderede projektbeskrivelser og -tegninger skal fremsendes. 
Godkendelsesmyndigheden afgør, om ændringerne er godkendelses-pligtige. 
Ændringerne må ikke foretages, før godkendelsesmyndighedens accept foreligger.  

 
A5 ■  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
  - Indstilling af driften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.  
 
A6 ■  Senest 3 mdr. efter at CWS2-anlægget er taget i brug, skal der fremsendes 

orientering herom til tilsynsmyndigheden.  
 
A7 ■  Udviklingslaboratoriet/pilotanlægget må kun anvendes til udførelse af forsøg under 

flg. forudsætninger: 
o Der ikke er tale om egentlig produktion til videre salg, og 
o De indgående kemikalier er benyttet på virksomheden eller har lignende 

egenskaber, og 
o De indgående enhedsoperationer er benyttet på virksomheden, og 
o Luftemissioner renses med nødvendige renseforanstaltninger til sikring af 

ubetydelig emission, og 
o Spildevandet kan ledes til renseanlægget og er sammenligneligt 

virksomhedens øvrige spildevand og er desuden være uproblematisk for 
renseanlægget. De gældende udlederkrav skal kunne overholdes. 

 
Hvis udviklingslaboratoriet/pilotanlægget ønskes anvendt til aktiviteter, der ikke kan 
rummes indenfor ovenstående rammer, skal der fremsendes særskilt ansøgning til 
Miljøstyrelsen herom. 

 
Indretning og drift 

B1 ●■  Den samlede produktion for hele Derivatfabrikken (inkl. CWS2) må maksimalt være 
75.000 tons modificeret stivelse pr. år. Året regnes som regnskabsåret (pt. 1. 
september til 31. august).  

 
  Oplag på tankanlæg i kemikaliebygningen 
B2 ●  Tanke til kemikalier skal sikres mod overfyldning ved montering af enten elektronisk 

eller mekanisk overfyldningsalarm/sikring, som hindrer yderligere påfyldning af 
tanken, når tanken er fuld.  
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B3 ●  Håndtering af kemikalier skal ske på et tæt befæstet areal, der er indrettet og 
placeret således, at der ved evt. spild eller uheld ikke kan ske tilledning til ubefæstet 
areal eller offentligt kloaksystem. Der skal være mulighed for afpropning af evt. 
regnvandsafløb ved det befæstede areal for modtagelse af kemikalier.  

 
B4 ●  Påfyldning af tanke skal ske under konstant overvågning.  
 
B5 ●  Påfyldningsstudse placeres med mulighed for opsamling af evt. spild.  
 
B6 ●  Tankene, tilhørende rørføringer og samlinger herimellem, skal være tætte og 

resistente overfor den opbevarede/håndterede væske.  
 
B7 ●  Rørføringer med kemikalier skal løbende kontrolleres for utætheder.  
 
B8 ■   Nedgravede rørføringer til transport af kemikalier skal føres i dobbeltrør. Ved 

eventuelt spild, skal dette løbe retur til kemikaliebygningen og opsamles i 
pumpebrønd forsynet med føler, som udløser alarm ved forhøjet væskestand.  

 
B9 ▲  Natriumhypoklorit, natriumhydroxid, saltsyre og eddikesyreanhydrid skal opbevares i 

indendørs lagertanke, hvorunder der skal være etableret sikkerhedsbassin af tæt 
beton uden afløb og med et rumfang af mindst samme størrelse som lagertanken. 
Sikkerhedsbassinerne skal være opdelt i afsnit således, at kemikalierne ikke kan 
sammenblandes.  

 
B10  Krav til indretning ved tankrum til tanke omfattet af vilkår B9 

Påfyldningsstudse til tankene skal være aflåste. 
 

Ved påfyldningsstudsene skal der være skilte med tydelig angivelse af indhold. 
Kemikaliets navn angives med dansk og engelsk handelsnavn samt kemisk 
betegnelse.  
 
Desuden skal både døren og den tilhørende nøgle til de enkelte tankrum, hvor 
lagertankene er placeret, være aflåst og være forsynet med en transportkode, som 
er specifik for det oplagrede kemikalie.  

 
Procedure for varemodtagelse 
Ved påfyldning af tankene skal virksomhedens instruktion nr. 09.06 Varemodtagelse 
Derivatfabrikken  følges. Instruksen kan revideres for så vidt angår modtagelsen af 
kemikalier i tankene i kemikaliebygningen efter aftale med både Miljøstyrelsen og 
det kommunale beredskab.  
 
Instruksen skal indeholde en procedure for: 

o Kontrol af kemikalietype, hvor det bl.a. sikres at varemodtagelsesbilag og 
fragtbrev stemmer overens mht. kemikalietype og mængde. 

 
o Kontrol af kemikalietank, hvor det bl.a. sikres, at der er plads i tanken og at 

der anvises den korrekte tank til påfyldning. Desuden skal virksomheden 
sikre, at transportkoden på  

 Fragtbrevet 
 Tankbilen 
 Nøglen til tankrummet 
 Døren til tankrummet 

 
stemmer overens inden døren til tankrummet og indpumpningsstrengen 
låses op. 

 
o Overvågning under påfyldning 
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Instruksen skal være let tilgængelig for personalet. Det skal kunne dokumenteres, at 
instruksen følges (jf. vilkår H2).  

 
  Hjælpestoffer og affald 
B11 ■  Under dunke, tønder, palletanke o.lign., som indeholder flydende hjælpestoffer og 

farligt affald, skal 
  der være et tæt opsamlingssted.  

Opsamlingsstedet skal desuden: 
 Være uden afløb, og 
 Kunne indeholde rumfanget af den største beholder 

 
Vilkåret skal være opfyldt senest 3 måneder efter meddelelse af denne afgørelse.  

 
Øvrige tanke til oplag af kemikalier 

B12  Inden 6 måneder fra meddelelse af denne afgørelse, skal tanke til opbevaring af 
aluminiumklorid  

 Opfylde kravene i vilkår B4, B5, B6 og B7, og 
 Være forsynet med foranstaltninger, som sikrer, at påkørsel af tanken ikke er 
mulig, og 

 Opfylde kravene i vilkår B11 eller opfylde flg. krav (hvis opbevaringen sker i en 
dobbeltvægget tank): 
 - Tanken skal være placeret på et stabilt underlag.  
 - Tætheden af tanken skal kontrolleres ved overvågning af vakuum i rummet 

mellem de to tankvægge.  
 - Overvågningen skal være automatisk ved tilslutning til alarm eller manuel 

ved aflæsning af manometer eller lignende måleudstyr. Ved manual 
overvågning foretages aflæsning 1 gang pr. måned.  

 
 Tankene skal inspiceres (udvendig visuel inspektion) mindst 1 gang årligt, 1. gang i 

2014.  
Eventuelle skader skal udbedres.  
Hvis tankens tilstand tilsiger det, skal inspektionen udføres hyppigere. 

 
  Andet 
B13 ■  Spraytårne skal være forsynet med støvdetektorer, som skal være placeret efter 

støvfiltre.  
 
B14 ●  Skrubbere på afkast fra blandetanke og lagertanke skal kontinuerligt tilføres rent 

vand (for blandetanke dog kun under tilførsel af kemikalier til tanken). Skrubberne 
skal regelmæssigt efterses for belægninger mv.  

 
B15  Der skal være etableret procestekniske foranstaltninger til hindring af at der ved en 

fejl: 
o Pumpes saltsyre eller eddikesyreanhydrid til en blandetank, før hypoklorit-

reaktionen er færdig 
o Pumpes natriumhypoklorit til en blandetank med en syrehydrolyseret 

stivelsesreaktion i gang  
o Samtidigt kan pumpes både hypoklorit og syre til en tom blandetank.  

 
 Vilkåret skal være opfyldt senest 1. januar 2014. 
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Luftforurening 
 
C1 ■  Virksomheden skal sørge for, at der er prøveudtagningssteder, der gør det muligt at 

kontrollere afkastluften. 
 Prøveudtagningsstederne skal udformes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 

luftvejledning,  
 p.t. nr. 2/2001.  
 
 Støv 
C2  Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige diffuse støvgener udenfor 

virksomhedens  
 område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.  
 

Afkasthøjder og luftmængder 
C3  Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde de værdier, der er 

anført her: 
 
  

Afkast Nr. Min. Afkast- 
højde (m) 

Max. Luftmængde 
(Nm3/time) 

     
■  

 
Afkast omfattet af godkendelsen af CWS2 og udviklingslaboratorium/pilotanlæg 

  

  

  

CWS2 
Tørreluft, direkte fyring (CWS2) 
Siloafsugning (CWS2) 
Siloafsugning (CWS2) 

 
II 
JJ, KK, LL 
MM, NN, OO, PP 

 
35 
24 
27 

 
76.000  
3.000 
3.000 

  Udviklingslaboratorium/pilotanlæg 
Procesudsugning 
Procesudsugning 
Tørreluft, stivelseslaboratorium 
Kedel 
Dampkedel  

 
PG 
PH 
PJ 
PA 
PE 

 
4 
3 
4 
6 
12 

 
360 
690 
<500 
200 
500 

  
 

 
Afkast omfattet af revurderingen 

  Kedel A 24 2.200 
  Transportluft B 8 18.000 
  Rumventilation fra produktionen C 8 14.000 
  Tørreluft 

Køleluft og transportluft 
D1 
D2 

25 
25 

24.000  
6.000 

  Røggas, fluidbed 
Tørreluft 

E1 
E2 

23 
23 

700 
7.500 

  
Siloafsugning 

F1 
F2, I 
H, J 

16 
18 
22 

3.000 
3.000 
3.000 

  Siloafsugning 
Siloafsugning (pakkeri, AKM) 

K, L, M, N, O, P, Q, R
RR, SS 16 1.200 

  Kedel U 25 1.500 
  Tørreluft, direkte fyring (CWS1) V 26 38.500  

      
● 

 
Afkast omfattet af afgørelse af 22.10.2007 

   
Tørreluft, direkte fyret 
 

AA 24  38.000 

  Køleluft og transportluft BB 26  8.000 
  Udsugning blandetank, afkast  

fra skrubbere S, T 10 300 

  
Afkasthøjder måles over terræn. 
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C4  Afkast fra værksteder skal føres over taget på en sådan måde, at der kan 
 ske fri fortynding. 
 

Emissionsgrænser 
C5 Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som time- 
 middelværdier.  
 

  Afkast 
Fra Nr. Stof 

Emissions-
grænse,  
(note 1) 

 ■  
Afkast omfattet af godkendelsen af CWS2 og udviklingslaboratorium/pilotanlæg 

  Tørreluft, direkte fyring  
(CWS2) II 

CO 
NOx  regnet som NO2 
Total støv 
Eddikesyreanhydrid 
Eddikesyre 

230    
200    
5        
100 * 
100 * 

mg/sek.
mg/sek.
mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

  
Siloafsugning JJ, KK, LL, MM, NN, OO, PP Total støv 

 
5     
 

mg/Nm3

  Pilotanlæg, kedel 
Pilotanlæg, dampkedel 

PE 
PA NOx  

 
125 mg/Nm3

  
 

 
Afkast omfattet af revurderingen  

  
Kedel A NOx regnet som NO2 

 
125  
 

mg/Nm3

  Naturgasfyret røggas  
fluid-bed  
og dampkedel 

E1 og U 
 

CO 
NOx regnet som NO2 

 
75    
65    
 

mg/Nm3

mg/Nm3

  

Tørreluft (CWS1)  
(direkte fyring) V 

CO 
NOx regnet som NO2 
Eddikesyreanhydrid 
Eddikesyre 
Total støv 

120  
110  
100 * 
100 *  
5 

mg/sek.
mg/sek.
mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

  
Tørreluft D, E2 

Eddikesyreanhydrid 
Eddikesyre 
Total støv 

100 * 
100 *  
5 

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

  Tørreluft  
Siloer  

D, E2 
H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R Total støv 5  mg/Nm3

 ●  
Afkast omfattet af afgørelse af 22.10.2007 

  Tørreluft, direkte fyring AA  
 

CO 
NOx regnet som NO2 
Total støv 
Eddikesyreanhydrid 
Eddikesyre 

120 
110 
10 
100 
100 

mg/sek.
mg/sek.
mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

  
Køleluft og transportluft BB Total støv 

 
10 
 

mg/Nm3

  
 
 

 

Udsugning blandetank og 
lagertanke via skrubbere S og T 

Total støv 
Eddikesyreanhydrid 
Eddikesyre 
Klor 

10  
100 
100 
5* 

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

 Note 1  En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden 
udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 oC, 101,3 kPa, tør gas (og for CO og NOx ved 
10% O2)).   

 *  Der er kun krav om overholdelse af emissionsgrænsen hvis massestrømsgrænsen er overskredet. 
Massestrømsgrænsen 2000 g/time for eddikesyreanhydrid og eddikesyre og 50 g/time for klor. 

 Ved massestrømmen forstås den mængde stof pr. tidsenhed, vil ville udgøre hele virksomhedens 
udledning vis der ikke blev foretaget emissionsbegrænsning. Massestrømmen midles over et skift 
(7 timer). 
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Immissionskoncentration 

C6  Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne 
(immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne grænseværdier (B-
værdier):  

 
 Stof B-værdi, mg/m3 
▲ 

 
▲ 
▲ 

 

Eddikesyreanhydrid 
Eddikesyre 
Støv < 10 μm 
NOx *) 
Klor 

0,02 
0,1 
0,08 
0,125 
0,01 

 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften udenfor 
virksomhedens område. 

*) B-værdi for den del af NOx, som foreligger som NO2 Hvis under halvdelen af en oplyst mængde 
NOx er NO2, skal der altid regnes med, at halvdelen af den udsendte NOx udgøres af NO2 

 
 Kontrol af luftforurening 
C7 ■ CO, NOx og støv fra nyt kedelanlæg 
  Senest 6 måneder efter at det nyt kedelanlæg hørende til CWS2 (med tilhørende 

afkast II) er taget i brug, skal der ved præstationskontrol dokumenteres, at 
emissionsgrænseværdierne for CO, NOx og støv i vilkår C3 og C5 er overholdt. Krav 
til målingerne iht. vilkår C9 skal være overholdt. 

 
   Rapport over målinger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder 

efter, at disse er foretaget. Rapport skal fremsendes digitalt. 
 
   Herefter skal der for CO og NOx i afkast II udføres en årlig præstationskontrol, hvor 

kravene i vilkår C8 ligeledes skal være overholdt.  
 
   Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert enkelt stof er under 85 % af 

emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette eller 
disse stoffer.   

 
Orienterende målinger fra øvrige kedelanlæg 
Der skal mindst 1 gang årligt udføres orienterende målinger for CO og NOx for 
virksomhedens øvrige kedelanlæg. Målingerne skal opfylde samme krav til 
analysemetode som akkrediterede målinger (jf. vilkår C9) og udføres af et firma, 
som tilsynsmyndigheden kan acceptere. Sammen med kontrolrapporterne skal der 
fremsendes dokumentation for kalibrering af måleudstyret. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af 
målingerne er mindre end eller lig med grænseværdien. 

 
   Rapport over målinger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder 

efter, at disse er foretaget. Rapport skal fremsendes digitalt. 
 
   Yderligere kontrolmålinger 
C8 ■ ●  Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der udføres målinger og beregninger til 

dokumentation af, at vilkår C3, C5 og C6 er overholdt. Målinger og beregninger skal 
udføres som beskrevet i vilkår C9. Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves 
´en årlig dokumentation. 

 
Dokumentationen skal inden 3 måneder, efter at målingerne er gennemført, sendes 
til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under 
målingen. Krav til målingerne iht. vilkår C9 skal være overholdt. Dokumentationen 
skal fremsendes digitalt.   
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C9 ■ ● Krav til målinger og beregninger 

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift og timeemissionen er størst 
eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal 
udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være 
akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og 
Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er 
medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  

 
Stof Analysemetode *) 

NOx 
CO 
Støv 
Eddikeesyreanhydrid 
Eddikesyre 
Klor 

MEL-03 
MEL-06 
MEL-02 
DS/EN 1911 Del 1-3, modificeret og udvidet  
DS/EN 1911 Del 1-3, modificeret og udvidet 
Aftales med tilsynsmyndigheden  

*) Metodeliste fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium (www.ref-lab.dk) 
 
Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har 
accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10% af 
grænseværdierne. 
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, skal være 
overholdt. 
 
Kontroltype 
Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 
Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed (for NOx og CO foretages 
dog 2 prøver á 45 minutter). Målingerne kan foretages samme dag. For støv 
foretages målinger af både totalstøv og støv < 10 µm. 
 
Beregning af immissionskoncentrationsbidraget 
Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. B-
værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med 
B-værdien.  

 
Luftvejledningen  
Ovenstående dokumentation af virksomhedens luftforurening skal ske ved måling 
og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. 
nr. 2/2001.  

 
 Emissionsgrænserne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle 

enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med 
emissionsgrænseværdien.  

 
Lugt 

Lugtgrænse 
D1  Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 

 10 LE/m3 ved områdetype I og II (jf. vilkår F1) 
 5 LE/m3 i områdetype III, IV og V (jf. vilkår F1) 

  
Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. Definitionen af områdetyper 
fremgår af vilkår F1. 
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Kontrol af lugt 
D2  Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal 

dokumentere, at grænseværdierne i vilkår D1 for lugt er overholdt.  
 

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes 
tilsyns-myndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. 

 
 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 
 Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal 

ud-færdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være 
akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og 
Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er 
medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 

 
Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad 
MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra 
Miljøstyrelsens referencelaboratorium. 
 
Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med 
tilsyns-myndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver for hvert afkast. Det 
aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke afkast, der indgår i målingerne. 
 
Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden. Det 
skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for 
midlingstid, og om beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er 
korrigeret for følsomhedsfaktor. 
 
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal 
beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 
enkeltmålinger. 
 
Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50%, skal 
der:  
• enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 
50 %, eller 
• udføres beregninger på baggrund af det geometriske gennemsnit af måleseriens 
lugtemissioner. 
 
Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig 
med grænseværdien. 
 
Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og 
beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden. 

 
Spildevand 
E1  Rørledninger til transport af spildevand samt tilhørende brønde skal være tætte.  
  
E2  Rørledningen til transport af spildevand fra fabrikken til forrenseanlægget skal være 

forsynet med automatiseret måleudstyr, der registrer evt. tab af spildevand og 
udløser alarm, hvis tabet overstiger 0,3 m3/time og 6 m3/døgn. 

 
E3  Der skal udføres kontrol af tætheden af opsamlingsbrønde og rørledninger i 

spildevandssystemet (gælder kun for fabriksgrunden) hvert 5. år. Første kontrol 
udføres senest 1. januar 2014.  
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Tæthedskontrollen skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings "Norm for tæthed af 
afløbssystemer i jord", Dansk Standard DS 455, 1. udgave, januar 1985 med 
ændringer af 13. oktober 1990. 

 
For gravitationsledninger og brønde anvendes normal tæthedsklasse. For 
trykledninger anvendes speciel tæthedsklasse.  

 
Tæthedskontrollen skal foretages af et uvildigt og dertil kvalificeret firma.  

 
Firmaets beskrivelse af, hvordan tæthedsprøvningen er foretaget, og resultatet af 
tæthedsprøvningen skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at 
kontrollen har fundet sted.  
 
Konstateres der utætheder, skal dette dog straks meddeles til tilsynsmyndigheden, 
og brønden / rørledningen må ikke tages i brug igen før lækagen er udbedret. 

 
Støj 

Støjgrænser  
F1  Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til 

støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De 
angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i 
dB(A). De i parentes angivne områdetyper henviser til kommuneplanrammer iht. 
Ikast-Brande Kommunes kommuneplan 2009-2021 af 26.10.2009. 

 
I Erhvervs- og industriområder (13.E3.1 og 13.E3.9) 

 

II  Områder for: 
 blandet bolig- og erhvervsbebyggelse (13.B5.3, 13.B1.9) 
 centerområder (13.C2.2) 
 boliger i erhvervsområder (13.E3.1 og 13.E3.9) 
 offentlige områder for højskoler (13.O1.8) 

 

III Offentligt område for plejehjem/kirkegård (13.O1.3) 
 

IV Boligområder for åben og lav boligbebyggelse (13.B1.1 og 13.B2.5) 
 

V Offentligt tilgængelige rekreative områder (13.R1.2, 13.R1.10, 13.R1.12) 
 

 Kl. 
Reference 
tidsrum 
(Timer) 

I 
dB(A) 

II 
dB(A) 

III 
dB(A) 

IV 
dB(A) 

V 
dB(A) 

Mandag-fredag 07-18 8 60 55 50 45 50 

Lørdag 07-14 7 60 55 50 45 50 

Lørdag 14-18 4 60 45 45 40 50 

Søn- & helligdage 07-18 8 60 45 45 40 50 

Alle dage 18-22 1 60 45 45 40 50 

Alle dage 22-07 0,5 60 40 40 35 50 

Maksimalværdi 22-07 - - 55 55 50 55 

 
Områderne fremgår af bilag D.  
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Kontrol af støj 
F2 ■ Virksomheden skal senest 6 måneder efter påbegyndelsen af driften af det ansøgte 

CWS2-anlæg fremsende dokumentation for, at vilkår F1 er overholdt.  
 

Dokumentationen skal tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om 
drifts-forholdene under målingen.  
 
Målingerne skal opfylde kravene i vilkår F4. 
 

F3  Virksomheden skal senest 3 måneder efter datoen for denne afgørelse fremsende 
dokumentation for, at vilkår F1 er overholdt under de nuværende forhold, dvs. under 
forudsætning af, at CWS2 ikke etableres.  

 
Dokumentationen skal tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om 
driftsforholdene under målingen.  
 
Målingerne skal opfylde kravene i vilkår F4. 

 
F4  Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at vilkår 

F1 er overholdt. 
 

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes 
tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.  

 
 Krav til målinger 

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende 
vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 
5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. 

 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet 
anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målinger/beregninger skal tillige omfatte 
støjkilder fra virksomhedens renseanlæg. 

 
Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern 
støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte 
laboratorier.  

 
Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der højest kræves én årlig bestemmelse. 
Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.  

 
Definition på overholdte støjgrænser 

F5 ● Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier 
fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes 
og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med 
Miljøstyrelsens anvisninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).  

 
Bestilling 

F6 ■ Der skal fremsendes dokumentation for bestilling af målinger 
o Senest 4 måneder efter ibrugtagning af CWS2 (jf. vilkår F2) 
o Senest 6 uger efter datoen for afgørelsen (jf. vilkår F3) 
o Senest 2 måneder efter datoen for tilsynsmyndighedens øvrige anmodninger 

om støjdokumentation (jf. vilkår F4) 
 
BAT 
G1  Virksomheden skal inden 1 år fra afgørelsens dato fremsende en redegørelse, der 

belyser muligheden for at udfase natriumhypoklorit fra virksomhedens produktion. 
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Redegørelsen skal indeholde oplysning om de tekniske muligheder for udfasning og 
eventuelle ulemper (herunder økonomiske) forbundet hermed. 

 
Indberetning/rapportering 
H1 ■ ● Der skal udføres regelmæssig kontrol med kontinuert måleudstyr, som minimum 

svarende til producentens anbefalinger for: 
 Støvfiltre, cykloner og skrubbere 
 Flowmålere og tilhørende alarmfunktion for transport af spildevand fra 

fabrikken til forrenseanlægget 
 Alarmsystem for registrering af forhøjet væskestand i pumpebrønde i 

kemikaliebygningen 
 Støvdetektorer og tilhørende alarmfunktion tilknyttet afkast fra tørreanlæg 
 Niveaumålere på tanke og siloer 
 Funktionsafprøvning af automatisk overvågningsanlæg tilknyttet 

dobbeltvæggede tanke (skal udføres mindst en gang årligt).  
 
H2 ■ ● Der skal føres journal over: 

 Resultat af den udførte kontrol iht. vilkår H1 med dato for eftersyn, 
reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende 
driftsforstyrrelser. 

 Dokumentation for, at den til enhver tid gældende driftsinstruks for modtagelse 
af kemikalier til lagertankene følges (jf. vilkår B10)  

 Dokumentation for kontrol af tankenes beskaffenhed iht. vilkår B12 
 

H3 ■ ● Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til 
tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år.  

  
H4 ■   Virksomheden skal 1 gang årligt fremsende en opgørelse til tilsynsmyndigheden 

med flg. oplysninger: 
1) Produceret mængde modificeret stivelse på årsbasis fordelt på: 

o Fabrikken 
o Pilotanlæg/udviklingslaboratorium (typer af produkter specificeres) 

2) Forbrug af råvarer og hjælpestoffer (oplyses særskilt for pilotanlægget) 
3) Oplysning om udførte forsøg på pilotanlægget   

 Frist for indberetning 
Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 1. november. Første 
afrapportering er pr. 1. november 2014. 

 
Driftsforstyrrelser og uheld 
J1 ■  Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der 

medfører væsentlig forurening af omgivelserne eller indebærer risiko for det.  
 
 
  

  En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde 
senest 1 uge efter, at den har fundet sted. Det skal fremgå af redegørelsen hvilke 
tiltag, der vil blive iværksat for at hindre lign. driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.  

    

  Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld eller i 
relevant omfang at anmelde uheldet til øvrige myndigheder (f.eks. det kommunale 
beredskab og politiet).  

 
Ophør 
K1 ■   Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå 

fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en 
miljømæssig tilfredsstillende tilstand.  En redegørelse for disse foranstaltninger skal 
fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller 
delvist. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 
Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden kan drives uden at påføre omgivelserne væsentlige 
gener, når driften er i overensstemmelse med oplysningerne i sagen og de fastsatte vilkår i 
afsnit 2 overholdes. 
 
Desuden vurderes det, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi. 
 
Det ansøgte indebærer ikke forøget kørsel til og fra virksomheden af betydning. 
 
3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
Virksomheden beliggende fremgår af bilag C.  
 
Virksomheden er beliggende på matrikel 1 ov, Brande By, Brande. Virksomheden har 
opsækning og lager i bygninger på den sydlige del af matrikel 1 ft, Brande By, Brande. Området 
ejes af nabovirksomheden AKM (jf. bilag E).  
 
Det tilhørende forrenseanlæg er beliggende i et industriområde nordøst for virksomheden på 
matrikel 7 es, Borup By, Brande. Renseanlægget er beliggende i et område omfattet af 
lokalplan 84 for erhvervsområde Nord på Myl. Erichsensvej 141. 
 
KMC Derivatfabrik (matrikel 1 ov og 1 ft, Brande By, Brande) er omfattet af lokalplan 82 for 
erhvervsområdet ved Herningvej. Ikast-Brande Kommune har den 02.03.2011 meddelt 
dispensation fra lokalplanen til etablering af tørretårnet, lagerbygningen på ca. 1.200 m2 samt 
de 7 siloer. I industriområdet er der flere boliger, bl.a. sydvest for fabrikken og øst for 
renseanlægget. I begge tilfælde grænser boligerne op til virksomheden. 
 
Mod syd grænser virksomheden op til et offentligt område udlagt til institution. 
 
Virksomheden ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser. 
 
Nærmeste Natura 2000-områder er: 

 habitatområde 75 – Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage beliggende ca. 6 
km nordøst for virksomheden 

 habitatområde 70- mose ved Karstof Å, beliggende 7,5 km syd for virksomheden 
 
Det ansøgte vil ikke kunne påvirke Natura 2000-områder. 
 
3.1.3 Nye lovkrav 
Godkendelsen er revurderet den 25. september 2002. Siden er der offentliggjort en række nye 
bekendtgørelser, revideret gældende bekendtgørelser og udstedt nye vejledninger.  
 
Af størst betydning for virksomheden er Godkendelsesbekendtgørelsen (bkg. nr. 486 af 
25/05/2012, hvori der bl.a. er suppleret med standardvilkår for udvalgte listepunkter, herunder 
for mindre fyringsanlæg). Der henvises til oversigten over det anvendte lovgrundlag i bilag G. 
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3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Opsumering 
I forbindelse med revurderingen er en række vilkår slettet fordi vilkårene er utidssvarende.  
 
En del af vilkårene er revideret, idet de er specificeret yderligere, og der er stillet en række nye 
vilkår. Der henvises til bilag F for en oversigt over vilkårsændringer. 
 
Tilsvarende er der i forbindelse med miljøgodkendelsen af det ansøgte suppleret med nye 
vilkår. Bemærk, at vilkår fra godkendelsen af 22.10.2007 er overført til nærværende afgørelse. 
 
3.2.2 Generelle forhold 
Tidligere vilkår er overført uændrede eller er ændret redaktionelt. Krav til, hvornår 
tilsynsmyndigheden skal orienteres ifm. ejerskifte og indstilling af driften i længere perioder, er 
specificeret yderligere.  
 
Virksomheden har oplyst, at det ansøgte vil blive etableret indenfor en periode på 5 år. Der er 
derfor stillet vilkår om, at det ansøgte vil blive etableret indenfor denne periode. 
 
Der er fastsat vilkår for anvendelse af pilotanlægget/udviklingslaboratoriet, som bl.a. indebærer, 
at anlægget kun må anvendes til forsøg, og at der kun anvendes kemikalier, som i forvejen 
benyttes på virksomheden eller har lignende egenskaber. Der skal søges godkendelse til 
aktiviteter, der ikke omfattes heraf. 
 
3.2.3 Indretning og drift 
Tidligere vilkår er overført uændrede eller er ændret redaktionelt. Endvidere er vilkår uddybet og 
specificerede.  
 
Fra lagertankene er der nedgravede rør, som fører til produktionsbygningerne. Rørene er udført 
i rustfrit stål og placeret i tomrør. Ved brud på en ledning, vil kemikalierne løbe tilbage til den 
lagercelle i kemikaliebygningen, hvorfra kemikaliet blev pumpet.  
 
Der er i afgørelsen af 22.10.2007 stillet vilkår om, at nedgravede rørføringer skal føres i 
dobbeltrør og forsynes med overvågningssystem, som skal inspiceres regelmæssigt. Da 
virksomheden efterfølgende har valgt en løsning, hvor evt. spild fra rørene vil løbe i en 
pumpebrønd (placeret i kemikaliebygningen) forsynet med en føler, som udløser alarm, er 
ovenstående vilkår i afgørelsen fra 22.10.2007 justeret i overensstemmelse hermed. 
 
For så vidt angår krav til opbevaring af kemikalier og affald i mindre palletanke/dunke mv. samt 
oplag af aluminiumklorid i tanke, skal dette være opfyldt indenfor en kortere frist efter 
meddelelse af afgørelse, idet Miljøstyrelsen har konstateret, at kravet ikke alle steder er opfyldt 
(det gælder den tidligere pektinfabrik og renseanlægget). Virksomheden har overvejet at 
opbevare aluminiumklorid i en dobbeltvægget tank, og der er derfor fastsat krav hertil. Desuden 
er der stillet krav om, at der skal etableres foranstaltninger, som sikrer, at påkørsel for tanke 
med oplag af aluminiumklorid ikke kan forekomme. 
 
Der er desuden stillet krav om, at den til enhver tid gældende driftsinstruks for modtagelse af 
kemikalier til opbevaring i lagertanke følges. Desuden skal procestekniske foranstaltninger 
minimere risikoen for dannelse af klorgas ved forkert/uhensigtsmæssig håndtering af kemikalier. 
Der henvises til afsnit 3.2.13.  
 
Endelig er der stillet krav om, at afkast fra det nye tørretårn (CWS2) skal være forsynet med 
støvdetektor efter filtre for at sikre, at evt. større støvudslip registreres. Dette krav gælder også 
for det eksisterende tørretårn (CWS1). 
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3.2.4 Luftforurening 
 
En liste over virksomhedens afkast og angivelse af placeringen af virksomhedens afkast på et 
kort fremgår af bilag E. 
 
Støv 
 
Emission 
Fra virksomhedens produktion emitteres støv til luften. Der er stillet krav om, at diffus emission 
af støv ikke må give anledning til gener. 
 
Det ansøgte indebærer etablering af nye støvemitterende afkast, som forsynes med støvfiltre 
/cyklon. Desuden vil der blive emitteret små mængder støv fra afkast i pilotanlæg, som alle er 
forsynet med filter. Grundet de små luftmængder, anses afkastene ikke for værende betydende 
og der er derfor ikke fastsat emissionsgrænser herfor. 
 
Der er fastsat emissionsgrænser for støv både for de nye og de eksisterende afkast svarende til 
de emissionsniveauer, som virksomheden har oplyst vil kunne overholdes (5 mg/Nm3). For de 
eksisterende afkast er der tale om en væsentlig skærpelse i forhold til de tidligere 
emissionsgrænser på hhv. 10 og 40 mg/Nm3 for de eksisterende afkast. Nyere støvmålinger har 
vist, at emissionsgrænse på 5 mg/Nm3 overholdes med god margin.  
 
Immission 
Der er fastholdt en grænseværdi for virksomhedens immission af støv svarende til den 
vejledende B-værdi på 0,08 mg/Nm3. 
 
I forbindelsen med ansøgning om miljøgodkendelse, er der fremsendt OML-beregninger for 
støv af 16.03.2011. Beregningerne er baseret på en emission på 5 mg/Nm3 (svarende til 
leverandørens garanti) fra alle støvemitterende afkast (dog undtaget pilotanlægget).  
 
Disse viser, at B-værdien for støv < 10 µm er overholdt under de nuværende afkastforhold idet 
der er beregnet et maksimalt immissionsbidrag på 0,07 mg/m3. Det skal bemærkes, at 
Miljøstyrelsen har varslet en skærpelse af B-værdien for støv < 10 µm til 0,02 mg/m3.  
 
Kontrolmåling 
Der er stillet vilkår om støvemissionen fra det nye tørretårn (afkast II) måles. Årsagen er, at 
grundet den store luftmængde, som emitteres fra afkastet, vil støvemissionen (også ved en lav 
koncentration) være af betydende omfang. Emissionen fra afkastet ventes at være 
virksomhedens største kilde til støvemission. 
 
Der er desuden stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve udført yderligere 
kontrolmålinger for støv fra virksomhedens afkast. 
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NOx og CO 
 
Emissioner 
NOx og CO emitteres fra nedenstående fyringsanlæg (der alle fyres med naturgas).  
 
 Navn Indfyret  

effekt, MW 
Tilknyttede  
afkast 

Etableringsår
 

Tørrier Nyt fyringsanlæg hørende til CWS2  
(ikke etableret endnu) 
Maxxon crossfire 
Maxxon crossfire 

6,4 
 
3,3 
3,2 

II 
 
AA 
V 

- 
 
2008 
2003 

Øvrige 
anlæg 

Loos Dampkedel/Weishaupt G40 
Schieldrop Tørreri 1 
Weihaupt G7 
Weihaupt G7 Heatolie 
Kedel, pilotanlæg  
Dampkedel, pilotanlæg 

2,7 
1,548 
0,75 
0,86 
0,280 
0,960 

U 
A 
A 
E 
PA 
PE 

2003 
1986 
1991 
1988 
Ikke oplyst 
Ikke oplyst 

 
Der er fastsat emissionsgrænser for NOx- og CO-emissionen fra anlæggene. Miljøstyrelsen har 
flg. bemærkninger til de fastsatte emissionsgrænser: 
 

o Nyt afkast med direkte tørring (afkast II) 
Virksomheden har søgt om at opsætte et nyt naturgasfyret tørreri (hørende til CWS2) 
med en indfyret effekt på 6,4 MW. Anlægget er forsynes med low NOx-brænder. 

 

Der er fastsat en emissionsgrænse for NOx og CO med udgangspunkt i 
godkendelsesbekendt-gørelsens bilag 5, afsnit 11 (som omhandler standardvilkår for 
fyringsanlæg med en samlet indfyret effekt mellem 5 og 50 MW).  
 
Da der er tale om et afkast med en meget stor luftmængde, bliver koncentrationen i 
afkastet lav. Derfor er emissionsgrænsen fastsat som en NOx-mængde hhv. CO-
mængde pr. tidsenhed i stedet for en koncentration. Emissionsgrænsen er beregnet ud 
fra den indfyrede effekt og en koncentration  på 65 hhv. 75 mg/Nm3 (som er 
emissionsgrænseværdier for NOx og CO i den teoretiske mængde forbrændingsluft fra 
et energianlæg med denne effekt, jf. godkendelsesbekendtgørelsens afsnit 11). 
 
Der er udført emissionsmålinger1 for NOx for udvalgte af virksomhedens fyringsanlæg. 
Ud fra resultatet af emissionsmålingen for eksisterende tørrerier, ventes det, at 
grænseværdien for NOx kan overholdes.  

 
o Eksisterende afkast med direkte tørring 

Der er 2 fyringsanlæg med direkte tørring (med tilhørende afkast AA og V).  
 

For afkast AA er der fastsat en emissionsgrænse for NOx og CO, jf. miljøgodkendelse af  
22.10.2007, på 65 hhv. 75 mg/Nm3 (godkendelsens jf. vilkår C2). Emissionsgrænserne 
gælder kun for den ufortyndede røggas. I nærværende afgørelse om revurdering og 
miljøgodkendelse, er koncentrationen omregnet til en emission pr. tidsenhed. Årsagen 
er den samme som ovenfor beskrevet for afkast II. Der er tale om en præcisering af det 
eksisterende vilkår i afgørelse af 22.10.2007.  
 
For afkast V (CWS1) er den tidligere fastsatte emissionsgrænse i afgørelsen fra 2002 på 
hhv. 65 og 75 mg/Nm3 for NOx og CO ligeledes omregnet til en emission pr. tidsenhed, 
med samme begrundelse som for afkast II. 
  

Udførte emissionsmålinger1 for de 2 anlæg viser, at emissionsgrænseværdien for NOx 
kan overholdes.  

 
                                                 
1 Målerapport ”Rapport KMC AmbA. Måling for emission fra kedler og tørreanlæg. Maj 2012.” v/Eurofins 
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o Øvrige anlæg 
Der findes et enkelt nyere anlæg (med tilhørende afkast U). Miljøstyrelsen har valgt at 
fastholde den tidligere emissionsgrænse for NOx i afgørelsen fra 2002, idet grænsen 
svarer til emissionsgrænsen for iht. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5. Der er 
udført emissionsmålinger herfor (jf. den nævnte målerapport), som viser, at 
grænseværdien kan overholdes med god margin (den målte emission ligger langt under 
85% af grænseværdien, som er grænsen for hvornår der ifølge standardvilkåret kun skal 
foretages emissionskontrol hvert andet år, jf. vilkår C7). 
 
For de øvrige anlæg (som alle er af ældre dato):  
Der er udført emissionsmålinger for det største af anlæggene (nemlig det som er 
tilknyttet afkast A), jf. den nævnte målerapport. Målingen viser, at emissionsgrænsen på 
125 mg/Nm3 for NOx i afgørelsen fra 2002 kan overholdes, idet der er målt en 
emissionskoncentration på under 85% af grænseværdien. For de øvrige ældre anlæg er 
der ikke udført målinger, da anlæggene er små og derfor har begrænset miljømæssig 
påvirkning. 
På baggrund heraf er valgt at fastholde den tidligere emissionsgrænse på 125 mg/Nm3 
for NOx for de ældre fyringsanlæg, da det ikke forventes, at de nyere lavere 
grænseværdier kan overholdes. Ifølge Luftvejledningen kan denne emissionsgrænse 
accepteres for mindre anlæg. 
 

o Emission af CO 
Der er ikke udført emissionsmålinger for CO for de eksisterende anlæg. Det er 
Miljøstyrelsens opfattelse, at de fastsatte grænseværdier for CO normalt vil være 
overholdt såfremt fyringsanlæggene kører som de skal – forudsat at der udføres den 
lovpligtige kontrol.  
  

Kontrolmålinger for CWS2 
Der er fastsat vilkår om udførelse af kontrolmålinger for NOx og CO for det nye naturgasfyrede 
anlæg (med tilhørende afkast II) og for hvornår grænseværdierne anses for overholdt jf. 
standardvilkår (bilag 5, afsnit 11, punkt 21 og 23).  
 
Der skal således foretages kontrolmålinger for overholdelse af grænseværdierne efter 
ibrugtagning af det nye naturgasfyrede kedelanlæg. Herefter skal der årligt foretages målinger, 
med mindre måleresultaterne viser, at koncentrationen af NOx og CO ligger under 85% af 
emissionsgrænseværdien. I så fald skal der kun udføres kontrolmålinger hvert andet år. 
 
Øvrige standardvilkår for luftforurening (jf. bilag 5, afsnit 11) har ikke relevans for det ansøgte 
projekt, idet der fyres med naturgas i et anlæg med under 30 MW indfyret effekt, og projektet 
ikke involverer motor- eller turbineanlæg. 
 
Kontrolmålinger for øvrige fyringsanlæg 
Der er fastsat vilkår om, at der (f.eks. i forbindelse med de årlige lovpligtige eftersyn) skal 
foretages orienterende målinger af CO og NOX fra anlæggene. Sammen med 
kontrolrapporterne skal der fremsendes dokumentation for kalibrering af måleudstyret. 
 
Der er således ikke fastsat krav om udførelse af regelmæssige akkrediterede målinger som for 
CWS2 iht. godkendelsesbekendtgørelsens krav om standardvilkår (jf. bilag 5). Det skyldes: 

 
o At anlæggene er små og deres miljøpåvirkning derfor begrænset 
o At der for de største af anlæggene er udført akkrediterede målinger, som viser, at 

emissionsgrænsen kan overholdes (jf. Eurofins målerapport fra maj 2012).  
o At udgifterne til regelmæssige kontrolmålinger vil være en væsentlig meromkostning, 

såfremt der skulle foretages årlige præstationsmålinger af samtlige kedler, hvilket ikke 
vurderes at være proportionalt 

 
Der er dog stillet vilkår om, at der kan kræves udført ekstra kontrolmålinger. 
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Immission 
Der er fastsat en grænseværdi for immissionen af NO2 svarende til den vejledende B-værdi iht. 
Luftvejledningen.  
 
Udførte OML-beregninger af 01.04.2011 viser, at vilkåret kan overholdes med god margin for 
NOx, også efter etablering af CWS2. Ved beregningerne er anvendt emissionen svarende til 
emissionsgrænserne for NOx. Beregningerne er konservative af flg. grunde: 
 

o Der er ikke taget højde for, at der beregningsmæssigt bør antages, at kun halvdelen af 
den emitterede mængde af NOx vil foreligge som NO2. 

 
o For afkast med direkte tørring er der forudsat en koncentration på 65 mg/Nm3 

(emissionsgrænseværdi) men den faktiske koncentration er langt mindre (grundet den 
store luftmængde)  

 
Der er set bort fra emissionen fra pilotanlægget, idet bidraget herfra er meget lille. 
 
Ved beregningerne er det forudsat, at afkasthøjden for afkast BB (tørreluft fra direkte tørring 
med røggas) forhøjes fra de nuværende 26 m til 32 m over terræn. Da de udførte beregninger 
er meget konservative, vil det derfor med stor sandsynlighed ikke være nødvendigt at hæve 
afkasthøjden for at kunne overholde B-værdien. 
 
Der er ikke udført OML-beregninger for CO. Den vejledende B-værdi for CO er 1 mg/Nm3, dvs. 
væsentlig større end B-værdien for NO2. Da emissionsgrænsen for de 2 stoffer samtidig er på 
samme niveau, vil B-værdien for CO altid være overholdt, hvis B-værdien for NO2 er overholdt 
(forudsat at emissionsgrænserne overholdes). Der er derfor ikke fastsat en 
immissionsgrænseværdi for CO i afgørelsen. 
 
Klor 
Natriumhypoklorit, som anvendes til oxidation af stivelse, er ustabilt, og der kan dannes klorgas 
(jf. Kemikalier og Sikkerhed 2010). Der er derfor stillet krav om, at emissionsgrænsen for klor 
skal være overholdt for afkast fra blandetanke, som ledes gennem skrubber inden udledning til 
det fri (emissionsgrænsen er dog kun gældende, hvis massestrømsgrænsen er overskredet). 
Desuden er der fastsat en B-værdi for klor svarende til den vejledende B-værdi. 
 
Det vurderes, at emissionen af klor er begrænset, da overskud af natriumhypoklorit efter endt 
reaktion fjernes med natriumdisulfit. 
 
Der er stillet vilkår om, at der kan kræves udført målinger for stofferne og på basis heraf udføres 
OML-beregninger. 
 
Eddikesyreanhydrid og eddikesyre 
Stofferne emitteres fra: 

o Blandeanlægget for adipinsyre og eddikesyreanhydrid   
o Rummet med oplag af eddikesyreanhydrid  
o Lager- og blandetanke (afkastluft ledes gennem skrubber) 

 
I skrubberne vaskes afkastluften, hvor hovedparten af de vandopløselige stoffer fjernes. 
Desuden kan der være mindre mængder eddikesyreanhydrid og eddikesyre tilbage i produktet, 
og stofferne kan derfor frigives i tørreanlæggene. Der er derfor stillet emissionsgrænser for 
stofferne i afkast fra skrubbere og tørreanlæg.  
 
Det vurderes dog, at emissionen af eddikesyreanhydrid og eddikesyre er begrænset. Den 
tidligere fastsatte B-værdi for eddikesyreanhydrid er fastholdt, og der er desuden suppleret med 
en B-værdi for eddikesyre. Der er stillet vilkår om, at der kan kræves udført målinger for 
stofferne og på basis heraf udføres OML-beregninger. 
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Øvrige emissioner til luft 
Virksomheden har et mindre værksted, der anvendes skønsmæssigt op til 30 dage årligt til 
slibning, skæring og svejsning samt øvrige småreparationer. Emissionen vurderes at være uden 
miljømæssig betydning, og der er derfor fastsat vilkår om, at det skal sikres, at luften udledes på 
en måde, så der sikres fri fortynding. 
 
Depositionsberegninger 
Der er ikke udført depositionsberegninger ifm. VVM-screeningen af projektet, da virksomheden 
er beliggende langt fra habitatområder (jf. afsnit 3.1.2). Påvirkningen fra projektet vil derfor 
grundet fortynding være uden betydning i habitatområderne. 
 
3.2.5 Lugt 
Der er fastsat grænseværdier for lugt. Der har ikke tidligere været fastsat grænseværdier herfor. 
Der er fastsat en grænseværdi på 5-10 LE/m3, svarende til de vejledende grænseværdier i 
Miljøstyrelsens lugtvejledning 4/1985. 
 
Virksomhedens aktiviteter vurderes ikke at give anledning til lugt, og grænseværdierne vurderes 
at kunne overholdes. Dog kan der emitteres lugt fra rensningsanlægget, som ligger i 
erhvervsområde langt fra boligområder. Virksomheden har ikke modtaget klager over lugt. 
 
Der er suppleret med et vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve udført lugtmålinger og 
beregninger som dokumentation for, at grænseværdierne for lugt er overholdt. 
  
3.2.6 Spildevand 
Udledning af spildevand (sanitært spildevand og overfladevand) ledes til kommunalt 
rensningsanlæg. Processpildevand ledes (efter forudgående biologisk rensning) ligeledes til 
kommunalt rensningsanlæg.  
 
Det ansøgte vil give anledning til generering af 50.000 m3 spildevand årligt. Vandet vil blive ledt 
til kommunal spildevandsrensning (evt. uden forrensning). Ikast-Brande Kommune er 
myndighed for så vidt angår meddelelse af tilladelse til udledning til kommunalt rensningsanlæg. 
 
Forrenseanlæg 
Det tidligere Ringkjøbing Amt og Ikast-Brande Kommune har meddelt vilkår for så vidt angår 
forrenseanlægget i forbindelse med de udstedte tilladelser til nedgravning af bassiner mv. til 
spildevand efter Miljøbeskyttelses-lovens §19. Ikast-Brande Kommune har tilsyns- og 
godkendelseskompetencen for tilladelserne.  
 
Tæthed af rørledninger og brønde 
Der er stillet krav om, at rørledninger og tilhørende brønde på fabriksgrunden skal være tætte 
og at der skal udføres kontrol heraf mindst hvert 5. år. Dette krav er stillet af hensyn til 
beskyttelse af jord og grundvand. 
 
Rørledningen til transport af spildevand fra fabrikken til renseanlægget er forsynet med 2 
flowmålere, som registrerer hvor meget vand, der forlader fabrikken hhv. tilledes til 
forrenseanlægget. Differencen mellem de 2 flow registreres, og der udløses en alarm, hvis 
differencen overskrider 0,3 m3/time og 6 m3/døgn. Der er stillet krav om eftersyn og kontrol af 
flowmålerne efter producentens anvisning. 
 
3.2.7 Støj 
Støjgrænser 
I miljøgodkendelsen af 25. september 2002 er der fastsat grænseværdier for støj. Der er - efter 
en gennemgang af kommuneplan 2009-2021 og kommuneplantillæg nr. 4 vedtaget 21.06.2010 
og den aktuelle anvendelse af de tilstødende arealer - ikke fundet anledning til at revidere 
grænseværdierne for støj i de tilstødende arealer.  
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Dog er støjgrænsen skærpet for område 13.O1.3, som er udlagt til offentlige formål og som 
anvendes til bl.a. plejehjem. Iht. anbefalingen i vejledning 3/2003 om ekstern støj i 
byomdannelsesområder er der fastsat en støjgrænse svarende til områdetype 4 (svarende til 
etageboligområde jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984). Skærpelsen vil næppe give 
anledning til, at virksomheden ikke kan overholde støjgrænsen, da støjgrænsen for det 
tilstødende område 13.B2.5 (boligområde) er lavere. 
 
Herudover er der fundet anledning til at supplere med grænseværdier for: 
 

o Rekreative områder 
De rekreative arealer nord og øst for virksomheden, hvor støjgrænsen er fastsat til 50 
dB(A) svarende til anvisningerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/2003 om ekstern støj i 
byomdannelsesområder. Der er ikke fastsat støjgrænser for byparken i område 13.R1.4, 
da der er fastsat lavere støjgrænser for området mellem parken og virksomheden.  

 
o Blandede bolig- og erhvervsområder samt centerområder 

Blandende bolig- og erhvervsområder og centerområder, hvor der er fastsat de vejledende 
støjgrænser for områdetype 3 (jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984). 
 

o Boliger i erhvervsområder 
Der er fastlagt grænseværdier for boliger i erhvervsområder svarende til områdetype 3 (jf. 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984). Boliger findes bl.a. vest for fabrikken og ved 
renseanlægget. 

 
Overholdelse af støjgrænser 
Der er udført støjberegninger for virksomheden i forbindelse med ansøgningen om 
miljøgodkendelse af CWS2. Beregningerne viser, at hvis der udføres støjdæmpende tiltag for 
enkelt af de eksisterende støjkilder, vil støjgrænserne kunne overholdes (uden medregning af 
ubestemtheden ved beregningen).  
 
Der er stillet krav om, at der – efter etablering af det ansøgte - fremsendes dokumentation for, 
at støjgrænserne er overholdt. Da ovenstående beregninger ikke omfatter støjbidrag fra 
renseanlægget, er det præciseret, at støjkilder herfra skal medregnes. 
 
Herudover kan tilsynsmyndigheden anmode om yderligere dokumentation for overholdelse af 
støjgrænserne. 
 
Der foreligger ikke dokumentation for, at virksomheden overholder støjgrænserne under de 
nuværende forhold. Da det ikke med sikkerhed vides, om det ansøgte etableres, er der stillet 
krav om, at der snarest fremsendes dokumentation for at støjgrænserne er overholdt. 
 
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer 
Det vurderes ikke at være relevant at fastsætte grænseværdier herfor. Der er ikke modtaget 
klager over lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.  
 
3.2.8 Affald  
Der er tilføjet vilkår for opbevaring af affald af hensyn til beskyttelse af jord og grundvand. Idet 
kommunen er myndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald, er der ikke fastsat vilkår 
herfor. 
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3.2.9 Jord og grundvand 
Virksomheden er beliggende i et område med almindelig drikkevandsinteresser i den nordlige 
del af et større indvindingsopland for indvinding af drikkevand. Det er derfor vigtigt, at 
virksomhedens drift ikke giver anledning til forurening af grundvandet. 
 
Hjælpestoffer og affald 
Der er stillet krav til oplag og håndtering af flydende hjælpestoffer og farligt affald (jf. afsnit 3.2.3 
og 3.2.8). På baggrund heraf vurderes det, at oplag og håndtering af hjælpestoffer ikke udgør 
en risiko for forurening af jord og grundvand. 
 
Spildevand 
Der er stillet krav til kontrol af spildevandsledninger og tilhørende brønde, jf. afsnit 3.2.6. 
 
Andet 
Virksomhedens 2 olietanke (en nedgravet på 30 m3 og en overjordisk tank på 1.200 liter) er 
begge taget ud af drift. Der er derfor ikke stillet krav til tankene. 
 
3.2.10 Til- og frakørsel 
Det vurderes, at der ikke er behov for at fastsætte vilkår for til- og frakørsel, idet det ansøgte 
kun giver anledning til en mindre forøgelse af transporten af rå- og færdigvarer på ca. 5 biler 
dagligt. Kørslen har et omfang på ca. 15-20 biler dagligt (foregår primært i dagtimerne). 
 
3.2.11 Indberetning/rapportering 
Der er stillet krav om, at der skal udføres kontrol med kontinuert måleudstyr iht. producentens 
anbefalinger. For dele af den eksisterende virksomhed er der her tale om en skærpelse. 
 
Der er desuden fastsat krav om journalføring for kontrol med kontinuert måleudstyr for 
ovenstående. Herudover skal der også føres journal over dokumentation for, at instruksen for 
modtagelse af kemikalier i lagertanke følges. 
 
Der er stillet krav om indberetning/rapportering af producerede mængder og forbrug af råvarer 
og hjælpestoffer (særskilt opgjort for pilotanlægget). Der er desuden stillet krav om oplysning 
om udførte forsøg på pilotanlægget. 
 
3.2.12 Driftsforstyrrelser og uheld 
Der er stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden straks skal underrettes i tilfælde af 
driftsforstyrrelser eller uheld samt virksomheden desuden skal fremsende redegørelse for 
hændelsen og for tiltag til at undgå lignende hændelser.  
 
Der er tale om en skærpelse, idet der tidligere kun var krav i forhold til fejlbetjening/uheld som 
giver anledning til luftformige udslip. 
 
3.2.13 Risiko/forebyggelse af større uheld 
 
Risiko for dannelse af klorgas 
Virksomheden anvender både natriumhypoklorit (NaOCl) og syre til fremstilling af oxideret 
stivelse. 
 
På KMC Derivat kan derfor dannes klorgas ved forkert eller utilsigtet håndtering af kemikalier 
under følgende forhold: 

A) Ved modtagelse af kemikalier, hvor der kan blandes syre (saltsyre eller 
eddikesyreanhydrid) i tanken med hypoklorit – eller omvendt. 

B)  Ved oplagring af kemikalier, hvor der sker udslip/spild af såvel hypoklorit som syre 
(saltsyre eller eddikesyreanhydrid). 

C)  Under produktion hvor der i blandetanken sker en blanding af hypoklorit og syre 
(saltsyre eller eddikesyreanhydrid). 
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For at undgå ovenstående uheld har virksomheden etableret følgende forholdsregler: 
Ad A) Særskilt skriftlig procedure for kemikaliemodtagelse i bulk.  

 
Ad B)  Oplagring sker i adskilte rum uden mulighed for sammenblanding, idet der er adskilte 

rørsystemer og ikke er mulighed for overløb fra et rum til et anden. 
 

Ad C) Etablering af procestekniske foranstaltninger til forhindring af: 
o At der ved en fejl pumpes syre (saltsyre eller eddikesyreanhydrid) til en 

blandetank, før hypoklorit-reaktionen er færdig. 
o At der ved en fejl pumpes hypoklorit til en blandetank med en syrehydrolyseret 

stivelsesreaktion i gang. 
o At der ved en fejl samtidigt kan pumpes både hypoklorit og syre til en tom 

blandetank. 
 

Desuden kan oplyses, at operatørerne, der varetager produktionen, er uddannede i fremstilling 
af modificeret stivelse og håndtering af kemikalier, herunder er de gjort bekendt med hvilke 
risici, der er ved forkert håndtering af disse. 
 
Klorgasmængder, der kan dannes ved uheld  
I tilfælde af, at der ved en fejl påfyldes både natriumhypoklorit og saltsyre på den samme 
lagertank kan der dannes op til ca. 10 tons klorgas. For at undgå denne situation (og den 
nedenfor beskrevne), er der fastsat vilkår om, at forholdreglerne beskrevet ovenfor følges. 
 
Den modificerede stivelse fremstilles batchvis i blandetankene. Den batch, hvor der anvendes 
den største mængde hypoklorit, tilsættes op til 6000 liter hypoklorit med ca. 15 % aktivt 
klor. Den teoretiske mængde klorgas, der kan dannes, hvis der på trods af alle 
sikkerhedsforanstaltninger alligevel skulle dannes klorgas, ligger således under 5 tons. 
 
Forholdet til risikobekendtgørelsen 
Risikobekendtgørelsen omfatter ikke uheld i form af dannelse af farlige kemiske stoffer, der kan 
dannes som følge af oplagring af kemikalier (jf. fortolkningsbidrag vedr. Seveso-II direktivet fra 
efteråret 2008, jf. bilag G). Selv om der teoretisk kan dannes op til ca. 10 tons klorgas, er 
virksomhedens aktiviteter således ikke omfattet af risikobekendtgørelsen (hvor tærskelværdien 
for klor i bekendtgørelsen er 5 tons). 
 
Forholdet til beredskabsplanen  
Det tidligere vilkår om krav om udarbejdelse af beredskabsplan udgår af miljøgodkendelsen, 
idet kommunens beredskab er myndighed herfor. 
 
3.2.14 Ophør 
Der er stillet krav om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for 
at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en 
miljømæssig tilfredsstillende tilstand.  
 
3.2.15 Bedst tilgængelige teknik 
Stivelsesproduktion er omfattet af BREF-dokumentet ”Reference Document on Best Available 
Techniques in the Food, Drink and Milk Industries”. BREF-dokumentet omhandler dog kun 
stivelsesproduktioner, hvor produktionen er mere end 300 tons dagligt (KMC Derivat har ikke en 
produktion af denne størrelsesorden). 
 
Støvemissioner 
Af BREF-dokumentet fremgår det, at det er BAT at have et emissionsniveau for støv fra tørring 
af stivelsesprodukter på 10-80 mg/Nm3. Emissionen fra virksomhedens nye (og eksisterende) 
tørretårne forventes at ligge under 5 mg/Nm3 idet emissionen af støv til luft er minimeret ved 
anvendelse af støvfiltre med en meget høj rensningsgrad. Emissionskoncentrationen for 
afkastet fra det eksisterende tørretårn (CWS1) er målt til 3 mg/Nm3, jf. målerapport fra 
september 2007 v/Force Technology.  
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Ifølge det tværgående BREF-dokument ”Reference Document on Best Available Techniques in 
Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical 
Sector, February 2003”, er det BAT at have er emissionsniveau for støv på 2-10 mg/Nm3 for 
støv efter rensning i støvfilter.  
 
Energieffektivitet 
Der er høj grad af energiudnyttelse på virksomheden. Det skyldes, at tørring sker ved at 
produktet tørres direkte med forbrændingsluften fra gasfyrede naturgasfyr. Desuden anvendes 
varmegenvinding på CWS1-anlægget. 
 
Forbrug af vand og kemikalier 
Der arbejdes målrettet med løbende at reducere forbrug af vand og kemikalier. Desuden 
arbejdes på at mindske svindprocenter af kartoffelmel mest muligt.  
 
Der anvendes en række forskellige kemikalier, herunder natriumhypoklorit. Stoffet er medtaget 
på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer2. Da stoffet bruges i større mængder, er der 
fastsat vilkår om, at der skal fremsendes redegørelse for, hvorledes stoffet om muligt kan 
udfases. 
 
Spildevand 
Rensningsanlægget forrenser spildevandet inden tilledning til kommunalt rensningsanlæg. 
Virksomhedens renseanlæg er blevet renoveret og udbygget over de seneste 10 år, hvilket har 
resulteret i et betydeligt fald i udledningen af især COD og kvælstof til det kommunale 
rensningsanlæg. 
 
Samlet vurdering 
Det vurderes, at virksomheden lever op til BAT. Det vurderes derfor, at der ikke er grundlag for 
at stille vilkår herfor, dog undtaget anvendelsen af natriumhypoklorit (se ovenfor). 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
Udtalelse fra virksomheden 
Udkast til afgørelse er fremsendt til virksomheden, som har haft en række bemærkninger til 
udkast til  
afgørelse. Bemærkningerne fremgår nedenfor, hvoraf også Miljøstyrelsens bemærkninger hertil 
fremgår: 
 
Ad vilkår A7 vedr. anvendelse af udviklingslabaratorium/pilotanlæg 
Virksomheden ønsker, at vilkår A7 skal udvides til at omfatte op til eksempelvis 100 tons 
produceret mængde og også omfatte godkendelse til at anvende stoffer, som ikke anvendes på 
virksomheden i dag, og som ikke har lignende egenskaber. 
 
Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at produktion af op til 100 tons er af en sådan størrelsesorden, 
at dette kræver særskilt godkendelse og ikke kan rummes indenfor et generelt vilkår, idet der er 
behov for belysning af de miljømæssige konsekvenser af en sådan produktionsstørrelse. 
Desuden kræves vurdering af de stoffer, som ønskes anvendt ved forsøgsproduktionen. 
 
Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens orientering nr. 4/1987 ”Miljøgodkendelser og 
forsøgsanlæg”, hvoraf det fremgår, at ved anvendelse af stoffer som ikke anvendes på 
virksomheden i forvejen, skal der meddeles en miljøgodkendelse til denne aktivitet. 
 
I vilkår A7 er det præciseret, at der skal fremsendes ansøgning om forsøgsproduktioner, som 
ikke kan rummes indenfor vilkåret. 

                                                 
2 Miljøstyrelsen. Listen over uønskede stoffer 2009. 
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Ad vilkår B15 om procestekniske foranstaltninger til at undgå klor-dannelse 
Virksomheden oplyser, at vilkåret først kan være efterkommet for hele virksomheden om 1 år, 
og der er derfor sat en frist på til 1. januar 2014 for at opfylde vilkåret. 
 
Ad betegnelsen ”reaktionstanke” 
Virksomheden oplyser at denne betegnelse ikke bruges længere, idet tankene nu betegnes 
som ”blandetanke” (hvori den kemiske proces foregår). Afgørelsen er tilrettet i 
overensstemmelse hermed. 
 
Ad ansøgning om etablering af nyt fyringsanlæg hørende CWS2 
Virksomheden oplyser, at selv om der er søgt om et anlæg med en indfyret effekt på 6,4 MW, er 
det muligt at der vil blive opsat et anlæg med en indfyret effekt på under 5 MW. Dette ændrer 
ikke ved kravene til egenkontrol, da den samlede indfyrede effekt for hele virksomheden fortsat 
vil være mellem 5-50 MW. Virksomheden oplyser, at vil være en fordyrende faktor, hvis 
kontrolmålingerne skal udføres som akkrediterede. 
 
Ad fremsendelse af målerapporter både digitalt og i papirform 
I afgørelsen er kravet i vilkår C7-C8 om både at fremsende målerapporter digitalt og i 
papirformat justeret (efter virksomhedens ønske). 
 
Ad afsnit 3.2.4 om luftforurening 
I afsnittet om luft er det oplyst, at der er varslet en skærpet B-værdi for støv. Hertil bemærker 
virksomheden, at skærpelsen kun er gældende visse forudsætninger, som fremgår af 
høringsbrev fra Miljøstyrelsen af 7. august 2010. Det kan oplyses, at hvis Miljøstyrelsen 
meddeler en skærpet B-værdi, vil dette ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og 
vejledninger mv. på området. 
 
Øvrige bemærkninger fra virksomheden er indarbejdet i afgørelsen. 
 
Udtalelser fra andre myndigheder 
Ansøgningen om miljøgodkendelse er fremsendt til Ikast-Brande Kommune, som med mail af 
18. april 2011 oplyser ikke at have bemærkninger til sagen. 
 
Miljøstyrelsen har desuden foretaget en høring af kommunen mht. revurderingen. Der er ikke 
modtaget svar fra kommunen. 
 
Der er i forbindelse med den ajourførte ansøgning, som også omfatter pilotanlægget, fremsendt 
et høringsbrev til Ikast-Brande Kommune den 28. marts 2012. Kommunen oplyser i sit svar til 
Miljøstyrelsen den 6. juni 2012, at det ansøgte er i overensstemmelse med de gældende 
planmæssige forhold og at der ikke er planer om at ændre plangrundlaget i området. 
 
Desuden har Miljøstyrelsen den 2. oktober 2012 fremsendt brev til kommunen ang. 
kompetenceforhold for de meddelte §19-tilladelser. Miljøstyrelsen har ikke modtaget 
bemærkninger til brevet. 
 
Inddragelse af borgere mv. 
Revurderingen har været annonceret i Brande Bladet den 21. april 2010. Ansøgningen om 
miljøgodkendelse har været annonceret den 18. april 2011.  
 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende revurderingen og ansøgningen om 
miljøgodkendelse. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag G. 
 
4.1.1 Afgørelsen 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.  
 
Det er en forudsætning for udnyttelse af godkendelsen, at vilkårene, der vedrører denne, 
overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperioden. 
 
En tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven eller efter regler, der er udstedt i 
medfør af denne lov, bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 år på hinanden følgende år, 
jf. dog stk. 2 § 78b i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Revurdering 
Ændring af vilkår som følge af revurderingen meddeles i henhold til § 41, stk. 1, jf. § 41b, og § 
72.  
 
Den samlede afgørelse omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af 
miljøbeskyttelsesloven. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt nummer D105 (hovedaktivitet) og listepunkt 
G201 (biaktivitet): 
 
D105 Virksomheder, der ved kemisk eller biologisk proces fremstiller farvestoffer, 

tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien (i) (s) 
 
G201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og 

gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW 
 
4.1.3 Revurdering 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om, at 
miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. 
 
4.1.4 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 2 punkt 7g) i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har 
foretaget en screening af det ansøgtes virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, og 
truffet afgørelse den 29. april 2011 om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.  
 
Efter meddelelse af afgørelsen, har virksomheden fremsendt en ajourført ansøgning om 
projektet. Projektets omfang og miljøpåvirkningen herfra er ikke ændret. Dog er ansøgningen 
suppleret med en ansøgning om etablering af et udviklingslaboratorium/pilotanlæg i den 
tidligere pektinfabrik.  
 
Udviklingslaboratoriet/pilotanlægget vil kun blive anvendt i begrænset omfang og 
miljøpåvirkningen herfra vurderes at være uden miljømæssig betydning. Miljøstyrelsen Aarhus 
har derfor truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM-bekendtgørelsen. 
 
4.1.5 Habitatdirektivet  
Projektet vil ikke kunne påvirke et Natura 2000-område. Nærmeste Natura-2000 område er 
habitatområde 64 – Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage, som er beliggende 
ca. 6 km nordøst for virksomheden. 
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4.2 Øvrige afgørelser 
Bortfaldne miljøgodkendelser 
Afgørelsen erstatter nedenstående tidligere meddelte godkendelse fra 2002. Virksomhedens 
miljøgodkendelse fra 2006 er desuden bortfaldet som følge af, at produktionen har været 
indstillet i mere end 3 år: 
  
25.09.2002: Miljøgodkendelse af virksomhed, der ved kemisk proces fremstiller 

tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levneds-middelindustrien på 
adressen Markedspladsen 4, 6 og 7 

 
08.02.2006 Miljøgodkendelse af virksomhed, der foretager industriel udvinding eller 

fremstilling af protein eller pektin på adressen Markedspladsen 6, matr. Nr. 1 rb 
Brande By, Brande 

 
Gældende miljøgodkendelser 
Følgende afgørelser om miljøgodkendelse er fortsat gældende for virksomheden: 
 
22.10.2007 Tillæg til miljøgodkendelse. Udvidelse af produktionen af modificeret stivelse fra 

ca. 40.000 tons/år til 75.000 tons/år 
 
07.02.2011 Tillæg til miljøgodkendelse. Miljøgodkendelse til etablering af anlæg til blanding 

af eddikesyreanhydrid og adipinsyre. Blandingen skal anvendes i den 
eksisterende produktion af stivelsesderivater. 

 
Det skal dog bemærkes, at vilkårene fra afgørelsen fra 22.10.2007 er indarbejdet i nærværende 
afgørelse om miljøgodkendelse og revurdering 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den 
konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100  

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative 
interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 
Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 21. november 2012 inden kl. 
16.00. Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De 
indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. De 
modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget 
klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- 
og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter.  
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Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. 
Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises 
klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Miljøgodkendelse 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet 
behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, 
at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen 
indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre 
eller ophæve godkendelsen. 
 
Revurdering 
En klage over revurderingen har opsættende virkning for nye og reviderede/ændrede vilkår, 
med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra 
offentliggørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
KMC Derivat jmj@kmc.dk og hes@kmc.dk
KMC, Kartoffelmelcentralen kmc@kmc.dk
Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk
Embedslægeinstitutionen 
Midtjylland 

midt@sst.dk

Fødevareregionen fvst@fvst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
DN Ikast-Brande Ikast-brande@dn.dk
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet, kreds Midtvestylland  midtvestjylland@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening dof@dof.dk

ikast-brande@dof.dk 
 
 
 

mailto:jmj@kmc.dk
mailto:lrp@kmc.dk
mailto:kmc@kmc.dk
mailto:post@ikast-brande.dk
mailto:midt@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:Ikast-brande@dn.dk
mailto:midtvestjylland@friluftsraadet.dk
mailto:dof@dof.dk
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5. BILAG 

 
Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse 



CDERIVAT 

 
 

 
ansøgning om miljøgodkendelse, CWS 2 

marts 2012 
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Oplysninger om ejerforhold og kontaktpersoner. 
 
Ejer: 
KMC, Kartoffelmelcentralen amba. 
Herningvej 60, 7330 Brande 
Tlf.: 96 42 55 55 
CVR-nr.:  15-23-06-14 
 
Virksomhedens navn: 
KMC Derivat 
Markedspladsen 7, 7330 Brande 
Tlf.: 97 18 31 33 
Mat. nr. 1ov, Brande By, Brande 
P-nummer: 1.008.016.220  
 
Virksomhedens kontaktpersoner: 
Miljøforhold: Miljøchef Henrik Skøtt (mobil: 40 64 88 89) 
Produktionstekniske forhold: Produktionschef Henrik Møller (mobil 20 73 33 09) 
 

Oplysninger om virksomheden. 
 
Virksomhedens listebetegnelse: 
Bekendtgørelse nr. 1640 af 13.12.2006:  
D 105. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller farvestoffer, til-
sætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien (i) (s). 
 
Kort beskrivelse af virksomheden: 
KMC ønsker at opføre en ny produktionsbygning, "CWS 2". I bygningen skal der opsættes 
apparatur, som kan producere en speciel type stivelsesderivater. Apparaturet vil teknisk 
set være magen til det eksisterende "CWS 1".  
 
I forbindelse med etableringen af produktionsbygningen vil der blive etableret en bygning 
med lager- og pakkefaciliteter. 
 
Desuden ansøges om etablering af et pilotanlæg. 
 
Vurdering i forhold til bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld: 
Det vurderes, at aktiviteten ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen. 
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Oplysninger om etablering 

 
Det ansøgte af vil kræve etablering af en 30 m høj produktionsbygning på ca. 500 m2 samt 
en bygning på ca. 1.200 m2 med lager- og pakkefaciliteter. Produktionsbygningen kaldes 
herefter "CWS 2". 
 
Etableringen af et pilotanlæg vil foregå i en eksisterende bygning, der tidligere har været 
benyttet til samme formål, men som senest har været godkendt til fremstilling af pektin ud 
fra citrusskaller. Denne produktion er imidlertid ophørt, hvorfor pilotanlægget ønskes 
godkendt som et egentligt pilotanlæg, hvor forsøg, udvikling af produkter og en egentlig 
prøveproduktion kan ske i lille skala. 
 
Etableringen af pilotanlægget forventes at ske i løbet af foråret 2012, mens bygge- og an-
lægsarbejdet på CWS 2 og lagerbygningen forventes afsluttet tidligst i løbet af 2013.  
 

Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 
 
KMC Derivat er beliggende i byzone i et erhvervsområde. Mod vest grænser virksom-
heden op til et boligområde og mod syd til et offentligt institutionsområde. KMC Derivat 
er omfattet af lokalplan nr. 82 for erhvervsområdet ved Herningvej. 
 
Placeringen af CWS 2 bliver umiddelbart ved siden af CWS 1. Den valgte placering vurde-
res at være mest hensigtsmæssig i forhold til virksomhedens drift. 
 
Oversigtsplan 
En oversigtsplan samt snitplaner af CWS 2 er vedlagt som bilag 1. Pilotanlægget ses på 
første side af bilag 1. 
 
Driftstid: 
CWS 2 vil være i døgndrift alle ugens dage. 
 
Pakkeaktiviteterne i den nye lagerbygning vil være i drift indenfor normal arbejdstid. 
 
Aktiviteterne i pilotanlægget vil være i drift indenfor almindelig arbejdstid 
 
Til- og frakørselsforhold 
Kørsel til og fra fabrikken foregår ad Herningvej, som er hovedfærdselsåre ind til byen fra 
nordvest.  
 
Der er gode til- og frakørselsforhold ved fabrikken. Det vurderes, at der vil ske en forøgel-
se af transporten af rå- og færdigvarer på ca. 5 lastbiler om dagen som følge af det ansøgte. 
Kørselsomfanget på nuværende tidspunkt er 15-20 biler om dagen. En vurdering af støjbe-
lastningen kan ses i bilag 2. 
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Tegninger over virksomhedens indretning 
 
Situationsplan 
Tegninger og planer er vedlagt som bilag. 
 
Placering af bygninger fremgår af bilag 1. 
 
Placering og indretning af nye produktions- og lagerlokaler samt pilotanlægget fremgår af 
bilag 1. Der vil ikke forekomme arbejde udendørs. 
 
Placering af skorstene og afkast fremgår af bilag 3. Afkast fra blandeanlæg og fra opsæk-
ningen er foreløbig markeret med kuglepen på bilaget. 
 
Placering af støjkilder fremgår af bilag 2. 
 
Afløbsforhold fremgår af kloakplanen i bilag 1. 
 
Råvarer og færdigvarer placeres i siloer, der ses i bilag 1. 
 
Intern transport fremgår af bilag 2. 
 

Beskrivelse af virksomhedens produktion. 
 
Produktionskapacitet, art og forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer: 
Ved processen vil der blive forbrugt ca. 50.000 m3 vand om året.  
 
Der vil ikke blive forbrugt hjælpestoffer. 
 
I forbindelse med forsøg i pilotanlægget vil kemikalier fortrinsvis afhentes på Derivatfa-
brikken. Der vil kun opbevares kemikalier i flasker eller dunke op til maks. 25 liter, sva-
rende til almindeligt laboratoriebrug. 
 
Virksomhedens procesforløb. 
CWS 2: Produktionen i CWS 2 vil ske som lønarbejde. Tørre stivelsesderivater ankommer 
med lastbiler til fabrikken. Derivaterne opslemmes i vand, og vaskes efterfølgende i hy-
drocykloner. Opslæmningen sættes på tørretårnet, hvor produktet tørres ved en speciel 
proces. Der forventes tørret op til 10.000 tons stivelse om året i CWS 2. 
 
Pilotanlæg: Den tidligere produktion af pektin er ophørt og pilotanlægget ønskes derfor 
godkendt til brug for forsøg, udvikling af produkter samt egentlige prøveproduktioner i 
lille skala. I den forbindelse er der også behov for laboratoriefaciliteter.  
 
Anlægget vil kunne anvendes til f.eks. stivelsesforsøg i skalaen 50-250 kg færdigvarer om 
året, svarende til 300-600 driftstimer om året. Der vil så være tale om de samme kemiske 
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processer, som foregår på KMC Derivat, og dermed vil anvendelsen af kemikalier svare til 
dem, der anvendes på fabrikken. Tørring af stivelse foregår på en lille fluid-bed tørrer, 
hvor luftopvarmningen foregår ved hjælp af el. Spildevand vil blive ledt til KMC’s rense-
anlæg via KMC Derivat, og sammensætningen af spildvandet vil stort set svare til det 
spildevand, der udledes fra fabrikken. 
 
Helt konkret tænkes pilotanlægget anvendt ca. 150 driftstimer om året til forsøg med af-
dampning af ethanol fra et indkøbt pulverprodukt, hvorefter pulveret efterfølgende tilsæt-
tes et stivelsesprodukt. Forsøget genererer ikke spildevand, og der anvendes ikke kemika-
lier til processen. Det skønnes, at der i forbindelse med forsøget vil blive afdampet ca. 
3.000 l 75 % ethanol om året. Ethanolen fortættes, og vil ikke blive udledt til omgivelserne. 
Til forsøget vil udstyret fra tiden med pektinproduktion kunne anvendes. Her tænkes 
ethanol opbevaret i en eksisterende tank, der har været anvendt til isopropanol.  
 
Endeligt tænkes pilotanlægget anvendt til tør fremstilling af pulverblandinger med batch-
størrelser fra 200-5.000 kg samt til anvendelsestekniske forsøg af eksempelvis stivelsesty-
per til brug i vingummi. 
 
Aktiviteterne i pilotanlægget vil foregå i dagtimerne, og den samlede årlige driftstid for-
ventes ikke at overskride 1.000 timer. 
 
Oplysning om energianlæg. 
Damp produceres af den eksisterende dampkedel, der forsyner CWS 1. Dampkedlen har 
en maksimal indfyret effekt på 2.700 kW. 
 
Der installeres en ny Maxon Crossfire low NOx brænder til tørreluft. Brænderen har en 
maksimal indfyret effekt på 6.400 kW. En tabel med nye og eksisterende energianlæg er 
vedlagt som bilag 5. 
 
Driftsforstyrrelser og uheld. 
Ved utilsigtet brud på filtre kan der ske en forøgelse i emissionen af støv til omgivelserne. 
 
I tilfælde af driftsforstyrrelser eller uheld vil anlægget blive lukket ned, hvorefter nødven-
dige reparationer kan foretages. 
 
Særlige forhold ved opstart/nedlukning af anlæg. 
Der er ikke specielle forhold der gør sig gældende ved opstart og nedlukning. 
 

Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik. 
 
Produktionsapparatet til fremstilling af modificeret stivelse og den teknik der benyttes til 
fremstilling af koldvandsopløseligt stivelse anses for at være den bedst tilgængelige teknik 
på nuværende tidspunkt. Produktionsprocesserne er med indkøbet af CWS 2 optimeret 
mest muligt. 
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De danske kartoffelmelsfabrikker og KMC Derivat, har i flere omgange deltaget i bench-
marking-projekter sammen med øvrige europæiske producenter af kartoffelmel. I disse 
projektsammenligninger har fabrikkerne i KMC-samarbejdet vist sig at have den mest ef-
fektive udnyttelse af energi.  
 
Der arbejdes i KMC meget målrettet med løbende at optimere og reducere forbruget af 
vand samt minimere forbruget af kemikalier.  Endvidere arbejdes der intensivt på i pro-
duktionsprocessen at minimere svind-procenter af kartoffelmel. 
 
Råvareforbruget kan ikke effektiviseres og der er ingen skadelige stoffer fra anlægget. 
 
Driften giver anledning til lidt spild af stivelse, som opsamles og bortskaffes til for-
brænding. 
 
Det vurderes, at støvfiltrene har den bedst tilgængelige effekt med en effektivitet på 5 
mg/m3 luft.  
 
Alt affald bortskaffes i henhold til Ikast-Brande Kommunes affaldsregulativ. En stor 
mængde stivlesesaffald går til forbrænding, da det ikke er muligt at genbruge dette eller 
bortskaffe det til anden anvendelse, f.eks. dyrefoder.  
 

Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger. 
 
Luftforurening 
 
Liste over afkast fra CWS 2 og fra pilotanlægget vedlægges som bilag 4 c. 
 
Emissioner: 
Emissionerne fremgår af OML-beregningen, som ses i bilag 4 a.  
 
Alle afkast, der emitterer støv er forsynet med filtre med en effektivitet på 5 mg støv/m3 
luft. 
 
Af beregningen fremgår afkasthøjderne for hvert enkelt afkast. Beregningen viser, at B-
værdierne på 0,08 mg/m3 for støv og på 0,125 mg/m3 for NOx er overholdt med hen-
holdsvis 0,064 mg/m3 og 0,118 mg/m3. 
 
Som grundlag for OML-beregningen er for støv anvendt en emission svarende til filtrenes 
rensningseffektivitet. For NOx er de anvendte emissioner baseret på emissioner svarende 
til emissionsgrænserne for alle virksomhedens energianlæg omregnet til den aktuelle ilt-
procent. 
 
Afkastene på pilotanlægget er ikke medtaget i OML-beregningen. Det skyldes, at bidraget 
fra afkastene vurderes til at være yders minimal, da de forskellige afkast enten ikke er i 
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drift eller kun udleder meget små mængder støv eller NOx. Såfremt afkastene kommer i 
drift i forbindelse med forsøg i pilotanlægget vil det til den tid, om nødvendigt, være mu-
ligt hurtigt at lave en OML-beregning, da samtlige data på det eksisterende foreligger. 
 
Eneste afkast, hvor emission af eddikesyreanhydrid kan finde sted, er fra afkastet af for-
trængningsluft fra blandeanlægget i kemikaliebygningen. I forbindelse med miljøgodken-
delse af dette anlæg, er det vurderet, at det er tilstrækkeligt med et afkast der rager 1 me-
ter op over taget. 
 
Virksomhedens emissioner fra diffuse kilder: 
Det vurderes, at produktionen ikke giver anledning til emissioner fra diffuse kilder. 
 
Afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg: 
Det vurderes, at der ikke er afvigende emissioner i forbindelse med opstart og nedlukning 
af anlæg.  
 
Spildevand 
 
Der vil blive udarbejdet separat ansøgning om tilladelse til bortskaffelse af 50.000 m3 spil-
devand fra CWS 2 til kommunalt rensningsanlæg pr. år hos Ikast-Brande Kommune, der 
er myndighed på området. 
 
Spildevand fra pilotanlægget vil blive ledt til KMC’s renseanlæg. Mængderne vil variere 
meget, men vil være minimale i forhold til udledningen fra KMC Derivat. Sammensæt-
ningen vil stort set svare til det spildevand, der produceres på KMC Derivat. 
 
Husspildevand, tagvand og vand fra befæstede arealer ledes direkte til det kommunale 
spildevandssystem. 
 
Støj 
 
Støj- og vibrationskilder: 
Beskrivelse af støjkilder og en støjkortlægning fremgår af bilag 2. 
 
Den udførte støjkortlægning viser, at de nugældende krav til støjniveauet i omgivelserne 
overholdes, når der i forbindelse med udvidelsen med CWS 2 foretages de i støjkortlæg-
ningen beskrevne støjdæmpninger. Støjkortlægningen medtager nuværende og kommen-
de afkast på hele Derivatfabrikken inklusive pilotanlægget. 
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Affald 
 
Affaldssammensætning:  
Driften giver anledning til lidt spild af stivelse, der opsamles og bortskaffes til forbræn-
ding. Det vurderes, at der vil være under 10 tons stivelsesaffald om året.  
 
Spildt stivelse vil blive opsamlet i internt støvsugningsanlæg. Anlægget tømmes i en indu-
stricontainer.  
 
Affald fra pilotanlægget vi blive bortskaffet sammen med affald fra KMC Derivat. 
 
Jord- og grundvand: 
Der vil ikke være risiko for forurening af jord og grundvand. 
 
Under driften af CWS 2 vil der ikke blive anvendt kemikalier.  
 
I forbindelse med forsøg i pilotanlægget vil kemikalier fortrinsvis afhentes på Derivatfa-
brikken. Der vil kun opbevares kemikalier i flasker eller dunke op til maks. 25 liter, sva-
rende til almindeligt laboratoriebrug. 
 

Forslag til vilkår og egenkontrol. 
 
Det foreslås, at der formuleres vilkår svarende til eksisterende vilkår for CWS 1. 

 
Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld. 
 
Anlægget vil ikke give anledning til særlige emissioner. 

 
Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 

 
Foranstaltninger til forebyggelse af forurening med virksomhedens ophør. 
Virksomheden forventes ikke at ophøre. 
 

Ikke-teknisk resume 
 
KMC ønsker at opføre en ny produktionsbygning til produktion af en speciel type stivel-
sesderivat. I forbindelse med produktionsbygningen vil der blive etableret en bygning 
med lager- og opsækningsfaciliteter. 
 
Produktionen vil give anledning til en spildevandsmængde på 50.000 m3 pr. år. Spilde-
vandet vil være lavt belastet og ledes til kommunal spildevandsrensning eller føres til 
rensning på KMC's eget forrenseanlæg forinden udledning til kommunalt renseanlæg. 



Bilag B: Materiale vedr. revurdering 
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Oplysninger om ejerforhold og kontaktpersoner. 
 
Ejer: 
KMC, Kartoffelmelcentralen amba. 
Herningvej 60, 7330 Brande 
Tlf.: 96 42 55 55 
CVR-nr.:  15230614 
 
Virksomhedens navn: 
KMC Derivat 
Markedspladsen 7, 7330 Brande 
Tlf.: 97 18 31 33 
Mat. nr. 1ov, 1 ft (delvist), Brande By, Brande 
P-nummer: 1.008.016.220  
 
KMC renseanlæg 
Myl. Erichsensvej 141, 7330 Brande 
Tlf.: 40 64 88 74 
Mat. nr. 7es, Borup By, Brande 
 
Virksomhedens kontaktpersoner: 
Miljøforhold: Miljøchef Henrik Skøtt (mobil: 40 64 88 89) 
Produktionstekniske forhold: Produktionschef Henrik Møller (mobil 20 73 33 09) 
Renseanlæg: Driftsleder Bjarne Jensen (mobil 40 64 88 74) 
 

Oplysninger om virksomheden. 
 
Virksomhedens listebetegnelse: 
Bekendtgørelse nr. 1640 af 13.12.2006:  
D 105. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller farvestoffer, til-
sætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien (i) (s). 

 
Kort beskrivelse af virksomheden: 
På KMC Derivat fremstilles modificeret stivelse ud fra kartoffelstivelse. Modificeret stivel-
se anvendes hovedsageligt som tilsætningsstoffer i levnedsmiddelindustrien og til over-
fladebehandling af papir. 
 
Spildevand fra KMC Derivat ledes til forrensning i virksomhedens eget renseanlæg. Efter 
forrensningen ledes spildevandet til det kommunale renseanlæg i Sandfeld.  
 
Vurdering i forhold til bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld: 
Miljøcenter Århus har den 25. maj 2007 meddelt KMC, at aktiviteterne på KMC Derivat 
ikke er omfattet af Miljøministeriets risikobekendtgørelse. 

 



3 
 

KMC har udarbejdet en procedure for sikker modtagelse af kemikalier i bulk. Dette inde-

bærer bl.a., at kemikaliets identitet skal kontrolleres på transportkoden, der er entydig for 

produktet, på fragtbrev, transportmiddel, nøgle til tankrum og dør til tankrum. På vare-

modtagelsesbilaget markeres der for hvert tjek af kontrolkoden. Desuden er der udarbej-

det sikkerhedsvejledninger for kemikalielevering på dansk, engelsk og tysk. 

Oplysninger om etablering 

 
KMC Derivat er etableret i 1985 og er igennem årene blevet udbygget til en nuværende 
godkendt produktion på 75.000 tons modificeret stivelse pr. år. I regnskabsåret 2009-2010 
er der produceret 36.000 tons modificerede stivelsesprodukter. 
 
Fabrikken består af følgende bygninger og afdelinger: 
 
Vådafdelingen: Produktionen af derivater foregår på to linjer i vådafdelingen. Disse er 
linje 1, som er den ”gamle” linje fra 1985, hvor fabrikken blev opført, og linje 2, som er den 
”nye” linje, der er startet med at producere i 2009. Linje 1 har en kapacitet på 4 tons deri-
vat i timen og linje 2 har en kapacitet på 6 tons derivat i timen.  
 
Produktionen foregår ved at stivelse, vand og kemikalier blandes i en blandetank, og over-
føres til en reaktionstank. Efter reaktionen er færdigløbet, vaskes den modificerede stivelse 
i hydrocykloner, og tørres herefter på et vakuumfilter til et vandindhold på ca. 40 %. Til 
sidst tørres stivelsen yderligere på flashtørrer til et vandindhold på 14 - 20 %.  

 
Tørafdelingen: Tørafdelingen er etableret ved fabrikkens opførsel, og her foregår en yder-
ligere tørring af den modificerede stivelse på fluid-bed til et vandindhold på 6 - 12 %.   
 
CWS: Det eksisterende CWS-tårn (CWS 1) er etableret i 2003. Her tørres modificeret stivel-
se ved en speciel proces, hvorved det bliver muligt at opløse stivelsen i koldt vand 
(CWS=Cold Water Soluble). 
 
Pilotanlægget: Pilotanlægget er i 2005 godkendt som en biproduktion i henhold til davæ-
rende Brande Kommunes miljøgodkendelse af 14. juni 2005. Godkendelsen dækkede en 
produktion af 100 tons pektin pr. år. Produktionen af pektin er ophørt og vil ikke blive 
genoptaget. I stedet bruges bygningen som et egentligt pilotanlæg, hvor forsøg, udvikling 
af produkter og en egentlig prøveproduktion kan ske i lille skala. I forbindelse med ansøg-
ning om etablering af CWS 2 og lagerhal, er der ansøgt om benyttelse af pilotanlægget. 
 
Værksted: Værkstedet bruges kun i begrænset omfang til slibe-, skære- og svejseaktivite-
ter, idet det kun er småreparationer, der foretages her. Større opgaver foretages i byen. Det 
vurderes, at der vil være 20-30 arbejdsdage om året med slibe-, skære- og svejseaktiviteter. 
 
Herudover forekommer der reparationer af el-motorer og andet apparatur fra produk-
tionen.  
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Kemikaliebygningen: Bygningen er taget i drift i 2009 som erstatning for en ældre, nu 
nedrevet kemikaliebygning. Bygningen består af 7 celler. I de 5 celler er der placeret 2 tan-
ke til oplag af henholdsvis natriumhypochlorit (celle 2), natronlud (celle 3), 34 % cal-
ciumchlorid (celle 4), saltsyre (celle 5) og eddikesyreanhydrid (celle 6). I celle 7 er der etab-
leret et blandeanlæg til blandet anhydrid, og dette er godkendt i henhold til miljøgodken-
delsen af 7. februar 2011. I celle 1 er der et oplag af faste kemikalier.   
 
Pakkeri: I 2003 har KMC overtaget driften af pakkeriet fra AKM. I den forbindelse er ud-
styret blevet købt og personalet er overgået til KMC, mens lokalerne er lejede af AKM.  
 
I pakkeriet er der to fuldautomatiske pakkelinjer med tilhørende buffersiloer.  
 
Lagerbygninger: I forbindelse med pakkeriet findes en række lagerhaller. Hallerne her 
bruges hovedsageligt til opbevaring af stivelse pakket i 25 kg sække stablet på paller. Det 
samlede areal udgør ca. 4.000 m2. Herudover er der et mindre lager til emballage på ca. 
500 m2.  
 
Ved tørafdelingen er der lagerlokaler, der hovedsageligt benyttes til opbevaring af stivelse 
pakket i bigbags. Det samlede areal udgør her ca. 1.700 m2. 
 
Renseanlæg: KMC renseanlæg aftager alt vand fra KMC Derivat. Renseanlægget er belig-
gende et stykke fra fabrikken på adressen Myl. Erichsensvej 141, Brande. Anlægget består 
af 4 bundfældningstanke på hver ca. 50 m3, en udligningstank på 2.300 m3, to procestanke 
på henholdsvis 1.800 m3 og 2.300 m3, et bassin på 2.500 m3, som for tiden ikke benyttes 
samt et MBR anlæg. Desuden forefindes en ældre klaringstank på 100 m3, en slambuffer-
tank på ligeledes 100 m3, en dekanterbygning, en servicebygning, en værkstedsbygning, et 
pumpehus og en lagerbygning. 
 
Procestank 1 og 2 er bestykket med flydende beluftere på henholdsvis 165 kW og 45 kW.  
 
Renseanlægget vil i løbet af foråret blive udvidet med endnu en beluftningstank, som vil 
komme til at ligge, hvor det nuværende bassin på 2.500 m3 ligger placeret. Desuden vil 
MBR-anlægget blive flyttet i forbindelse med en opdatering af anlægget. 
 
Planlagte udvidelser: 
 
CWS 2: Der er udarbejdet planer for etablering af yderligere et CWS-tårn (CWS 2) som 
forventes etableret indenfor en 3-årig periode.  
 
Lagerbygning: I forbindelse med etableringen af CWS 2 forventes etableret yderligere la-
gerkapacitet. Der ligger i dag planer om at etablere ca. 1200 m2 lager. Lagerbygningen vil 
komme til at indeholde et pakkeanlæg. 
 
Der er i marts 2011 indsendt særskilt ansøgning om de planlagte udvidelser med CWS 2 
og lagerbygningen. 
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Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 
 
KMC Derivat er beliggende i byzone i et erhvervsområde. Mod vest grænser virksom-
heden op til et boligområde og mod syd til et offentligt institutionsområde. KMC Derivat 
er omfattet af lokalplan nr. 82 for erhvervsområdet ved Herningvej. 
 
KMC’s renseanlæg er beliggende i et erhvervsområde. Det rensede spildevand afledes til 
det kommunale renseanlæg. 
 
Oversigtsplan 
På bilag 1A og 1B ses i målestok 1:1.000 de matrikulære forhold omkring virksomhedens 
produktionsbygning og renseanlæg. 
 
Driftstid: 
Virksomheden er i drift 24 timer i døgnet, alle ugens dage. 
 
Til- og frakørselsforhold 
Kørsel til og fra fabrikken foregår ad Herningvej, som er hovedfærdselsåre ind til byen fra 
nordvest.  
 
Kørsel til og fra renseanlægget foregår ad Borupvej og Myl. Erichsensvej. 
 
Til- og frakørsel af produkter og råvarer sker normalt i tidsrummet kl. 7-16 på ugens første 
5 dage. 
 

Tegninger over virksomhedens indretning 
 
Situationsplan 
Oversigtsplaner over fabrikken er vedlagt som bilag 2A:  
 
Bilaget består af 3 sider:  
Side 1: Nuværende fabriksområde for KMC Derivat i målestok 1:600  
Side 2: Detaljeret oversigtsplan over linje 1 og 2, CWS og kemilageret 
Side 3: Detaljeret oversigtsplan over pakkeriet. 

 
Oversigtsplan over renseanlægget er vedlagt som bilag 2B og 2C: 
 
Bilag 2B viser nuværende indretning af renseanlægget 
Bilag 2C viser indretningen med rørføringer. 
 
Samlet oversigtsplan over KMC Derivat og AKM er vedlagt som bilag 2D. Oversigtspla-
nen viser, hvilke bygninger der henholdsvis ejes og benyttes af KMC Derivat og AKM. 
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Beskrivelse af virksomhedens produktion. 
 
Produktionskapacitet, art og forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer: 
KMC Derivat har en tilladelse til produktion af 75.000 tons stivelsesderivater pr. år.  
 
Med hensyn til produktionsoplysninger i øvrigt henvises til Bilag 3A, hvor der er anført de 
overordnede mængder og typer af produkter og kemikalier for de seneste tre regnskabsår. 
Bilag 3A angiver endvidere mængder af processpildevand, emissioner af forurenende stof-
fer til luft og vand, affaldsmængder samt energiforbrug.  
 
Bilag 3B giver tilsvarende oplysninger for KMC renseanlæg. 
 
Bilagene er et uddrag af virksomhedens grønne regnskab 2008-2009. 
 
I bilag 4 er art og forbrugte mængde af kemikalier for 2009-2010 anført. 
 
Oplysning om energianlæg. 
Energiforbrug udgør el til motorer m.v. og naturgas til tørring. 
I ansøgningen om CWS2 er der en oversigt over alle virksomhedens energianlæg. 
 
Driftsforstyrrelser og uheld. 
I forbindelse med forstyrrelser i virksomhedens drift eller ved uheld, er der ikke forhold 
der medfører forurening, idet eventuelle driftsstop sætter alle funktioner ud af drift, og 
eventuelt udløb af stivelsesprodukter og lign. opsamles inde i fabrikken og køres ind i an-
lægget efter fornyet opstart. 
 
Særlige forhold ved opstart/nedlukning af anlæg. 
Der er ikke specielle forhold der gør sig gældende ved opstart og nedlukning. 
 

Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik. 
 
Produktionsapparatet til fremstilling af modificeret stivelse anses for at være den bedst 
tilgængelige teknik på nuværende tidspunkt.  
 
De danske kartoffelmelsfabrikker og KMC Derivat, har i flere omgange deltaget i bench-
marking-projekter sammen med øvrige europæiske producenter af kartoffelmel. I disse 
projektsammenligninger har fabrikkerne i KMC-samarbejdet vist sig at have den mest ef-
fektive udnyttelse af energi.  
 
Der arbejdes i KMC meget målrettet med løbende at optimere og reducere forbruget af 
vand samt minimere forbruget af kemikalier.  Endvidere arbejdes der intensivt på i pro-
duktionsprocessen at minimere svind-procenter af kartoffelmel. 
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Renseanlægget er blevet gennemgribende renoveret og udbygget over de seneste 10 år, 
hvilket har resulteret i et væsentligt fald i udledningen af især COD og kvælstof til det 
kommunale renseanlæg. I 2007 blev renseanlægget udbygget med den seneste teknologi 
til spildevandsfiltrering, membranfiltrering. Denne teknologi er på det seneste blevet ud-
bygget og optimeret. 
 
Alt affald bortskaffes i henhold til Ikast-Brande Kommunes affaldsregulativ. En stor 
mængde stivlesesaffald går til forbrænding, da det ikke er muligt at genbruge dette eller 
bortskaffe det til anden anvendelse, f.eks. dyrefoder.  
 

Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger. 
 
Luftforurening 
 
Emissioner: 
En oversigt over afkast fremgår af bilag 5. En tegning med afkastenes placering fremgår af 
bilag 6.  
 
Emission af støv fra afkast, hvor der er risiko for støvudledning, begrænses ved hjælp af 
filtre. Det forventes, at støvemissionerne ikke overstiger 5 mg/Nm3.  
 
Støvfiltre overvåges konstant med differenstrykmålere, og filtrene udskiftes efter behov.  
 
Emissionsmængder af CO2, NOx og støv fremgår af bilag 3A. Emission af støv beregnes ud 
fra krav til afkastfiltre, filtrerede luftmængder samt antallet af produktionstimer. Emission 
af CO2 og NOx beregnes ud fra forbruget af naturgas. 
 
Det forventes, at de nugældende emissionsgrænser for NOx og CO også kan overholdes 
fremover. Det er ikke muligt at foretage måling af forbrændingsluften i CWS anlæggene 
alene, da forbrændingsluften ledes ud i tørreluften. 
 
Fortrængningsluften fra tanken med eddikesyreanhydrid ledes gennem en skrubber, som 
bevirker, at der ikke forekommer emission af eddikesyreanhydrid. Skrubberen pH over-
våges og tjekkes regelmæssigt.  
 
Herudover forekommer der ikke emissioner.  
Virksomhedens emissioner fra diffuse kilder: 
Det vurderes, at produktionen ikke giver anledning til emissioner fra diffuse kilder. 
 
Afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg: 
Det vurderes, at der ikke er afvigende emissioner i forbindelse med opstart og nedlukning 
af anlæg.  
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Spildevand 
 
Spildevand: 
Husspildevand, tagvand og vand fra befæstede arealer ledes til det kommunale spilde-
vandssystem. 
 
Procesvand ledes via trykledning til KMC Renseanlæg, hvor det efter en biologisk rens-
ning ledes til det kommunale renseanlæg.  
 
Spildvandsledningen fra KMC Derivat til KMC Renseanlæg er etableret i 2006. Der er 
monteret to flowmålere på ledningen. Én der viser, hvor meget vand der går ud fra KMC 
Derivat, og én der viser, hvor meget der går ind på renseanlægget. Differencen mellem de 
to flowmålere registreres. Overskrides grænseværdien på 0,3 m3 pr. time, vil der lyde en 
alarm på KMC Derivat. Ligeledes vil en overskridelse af grænseværdien på 6 m3 pr. døgn 
udløse alarmen.  
 
På KMC Renseanlæg er etableret 4 bundfældningstanke på hver ca. 50 m3 af glasfiber, 
samt en udligningstank på 2.300 m3 og to procestanke på henholdsvis 1.800 m3 og 2.300 m3 
af beton. Derudover forefindes en betontank, hvori der er placeret et MBR-anlæg samt et 
bassin på 2.500 m3 udført med en gummimembran. Sidstnævnte bassin benyttes ikke læn-
gere og vil snarest blive fjernet. 
 
Omkring samtlige betontanke er der lagt et dræn med inspektionsbrønde til tjek for utæt-
heder.  
 
Der foreligger en tilslutningstilladelse af 10. maj 2006 til udledning af maksimalt 150.000 
m3 pr. år. 
 
Støj 
 
Støj- og vibrationskilder: 
Virksomheden forventer at overholde de nugældende krav til støjniveauet. 
 
Støjmåling 
Der foreligger en støjrapport udført af BST af 7. februar 2003.  
 
I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af CWS 2 er der udført en støjkortlæg-
ning af Orbicon af 12. april 2011, hvortil der henvises.   
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Affald 
 
Affaldssammensætning:  

 Dagrenovation afhændes som brændbart affald 

 Jern og metal afhændes til genanvendelse 

 Blød plast afhændes til genanvendelse 

 Anden plast afhændes som brændbart affald 

 Pap og papir afhændes til genanvendelse 

 Kabel- og elektronikskrot afhændes til genanvendelse 

 Kemikalierester, der fremkommer ved uheld/kassation bortskaffes som farligt af-
fald 

 Kemikalieemballage sendes retur til leverandør eller til genanvendelse 

 Andet affald (batterier m.v.) afhændes efter gældende regulativ 

 Slam fra renseanlægget bortskaffes til bioforgasning 
 

Oplag af affaldet foregår i passende containere og trådbure. Disse tømmes regelmæssigt i 
henhold til Ikast-Brande Kommunes affaldsregulativ. Den samlede mængde affald, der 
oplagres på virksomheden er således af begrænset omfang. 
 
Fejlproduceret stivelse ”slides op”, dvs. genanvendes i produktioner. 
 
Beskyttelse af jord- og grundvand: 
Efter etablering af den nye kemikaliebygning forventes risikoen for forurening af jord og 
grundvand at være reduceret betragtelig. Alle ledninger fra kemikaliebygningen til pro-
duktionen er udført i rustfrit stål og er placeret i tomrør. Ved brud på en ledning, vil ke-
mikalier løbe til kemikaliebygningen, hvor der er etableret sikkerhedsbassiner. Uheld vil 
aktivere en føler i en pumpebrød, der vil give en alarm. 
 
Hele vejen rundt om kemikaliebygningen er der befæstet med asfalt og der findes ikke af-
løb til kloak. Evt. spild vil kunne samles op med passende absorptionsmateriale. 
 
Mindre oplag af kemikalier i dunke og palletanke er placeret på en pallereol i et separat 
rum i fabrikken. Herfra er der ikke afløb til offentlig kloak. 
 
På renseanlægget forefindes en 30 m3 tank til aluminiumchlorid samt palletanke med lud, 
svovlsyre og polymere. Palletankene er placeret på riste over et opsamlingsbassin. 
 
Spildvandsledningen fra KMC Derivat til KMC Renseanlæg er etableret i 2006. Der er 
monteret to flowmålere på ledningen. Én der viser, hvor meget vand der går ud fra KMC 
Derivat, og én der viser, hvor meget der går ind på renseanlægget. Differencen mellem de 
to flowmålere registreres. Overskrides grænseværdien på 0,3 m3 pr. time, vil der lyde en 
alarm på KMC Derivat. Ligeledes vil en overskridelse af grænseværdien på 6 m3 pr. døgn 
udløse alarmen.  
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Forslag til vilkår og egenkontrol. 
 
Forslag til vilkår mht. regelmæssig kontrol af: 

Støvfiltre: Støvfiltre overvåges konstant med differenstrykmålere, og filtrene udskiftes ef-
ter behov.  

 
Følere i brønde i kemikaliebygningen funktionsoverprøves en gang om året. 
 
Spildevandsledningen fra fabrikken til renseanlægget overvåges med flowmålere i begge 
ender af ledningen og differensen mellem målerne registreres og udløser alarm ved over-
skridelse af en grænseværdi. 
 

Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld. 
 
Beredskabsplaner. 

 Beredskabsplan udarbejdet af Falck foreligger 

 Miljøberedskabsplan udarbejdet internt og fremsendt til kommunens beredskab. 

 Beredskabsplan for kontrol af trykledning til renseanlæg er udarbejdet og frem-
sendt til kommunens beredskab. 

 
 

Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 

 
Foranstaltninger til forebyggelse af forurening med virksomhedens ophør. 
Virksomheden forventes ikke at ophøre. 
 
 



Bilag C: Kort over virksomhedens beliggenhed 
 
Beliggenhed i forhold til omgivelserne 
Fabrikkens placering er angivet med en rød prik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Virksomhedens placering (angivet med gul)  
 
Fabrikken ligger mod syd og renseanlægget mod nord 
 

 
 



Bilag D: Virksomhedens omgivelser 
 

Oversigt over kommuneplanrammer 
Virksomhedens placering er angivet med lyserød streg 

 

Signaturforklaring: 
Brun: Boligområde 
Grøn: Rekreativt område 
Rød: Blandet bolig- og erhvervsområde 
Gul: Offentligt område 
Blå: Erhvervsområde 



Bilag E: Virksomhedens indretning 
 
 
 





Bilag F: Oversigt over revurdering af vilkår 
Miljøgodkendelse af 25.09.2002 
Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

Indretning og drift 
1 A3   Ændret redaktionelt 
2  A2  Uddybet og ændret ændret redaktionelt 
3  A5  Udvidelse af orienteringspligt ved udskiftning af 

driftsherre og indstilling af anlægsdrift 
4   x Slettet udgår, da forholdet hører under 

kommunens kompetenceområde.  
Støj 
5, 6, 7  F1   Støjgrænser i de tidligere vilkår 5, 6 og 7 er samlet 

i et vilkår. Områdetyper er præciseret og 
støjgrænser er delvist justerede 

8  F1, F5  Midlingstider er omfattet af vilkår F1. Uddybet mht. 
definition på hvornår støjgrænserne i F1 er 
overholdt 

9   x Ikke relevant. Er erstattet af krav om 
støjdokumentation med og uden etablering af 
CWS2 (jf. vilkår F2 og F3). 

10, 11  F4  Vilkår uddybet og specificeret. 
12   x Vilkår omfatter krav til afhjælpende 

foranstaltninger og fornyede målinger, og er 
slettet, da forholdet vil blive reguleret ved 
håndhævelse af en evt. overskridelse af vilkår F1 

Luft 
13  D1 

D2 
 Erstattet af vilkår D1, som omhandler lugtgrænser. 

Tilsynsmyndigheden kan kræve lugtmålinger 
udført iht. vilkår D2, som er specificeret og 
uddybet i forhold til vilkår 13. 

14  C6  B-værdier er fastholdt, men vilkåret er specificeret 
yderligere. 

15  C8 
C9 

 Vilkåret specificeret med krav til målinger og til 
udførelse af beregninger til dokumentation for, at 
vilkår C6 er overholdt 

16, 17  C5 
C9 

 Emissionsgrænsen for støv er skærpet (jf. C5).  
Krav til udførelse af emissionsmålinger er omfattet 
af vilkår C9 hvor kravene er specificerede og 
uddybede i forhold til vilkår 16 og 17 

18, 19 C5   Ændret redaktionelt. 
20   x Slettet, da der ifølge Miljøbeskyttelsesloven skal 

ansøges om ændringer, som medfører  
forøget forurening 

21  C1  Specificeret. 
22   x Ikke relevant. Forholdet reguleres ifm. ansøgning 

om miljøgodkendelse til etablering af nye afkast 
23  C2  Ændret redaktionelt 
24  J1  Vilkåret er udvidet til at omfatte alle former for 

driftsforstyrrelser, som giver anledning til 
forurening eller risiko herfor, og er i øvrigt 
specificeret og uddybet. 

25, 26  C7  Der kan kræves målinger udført iht. vilkår C8. 
Vilkåret er specificeret og uddybet i forhold til 
vilkår 25 og 26. 

27   x Slettet, da forholdet reguleres ved håndhævelse af 
en evt. overskridelse af vilkår C5 
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Vilkår nr. Uændret  
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

Kemikalieoplag 
28 B9   - 
29   x Vilkår overflødigt. 
30 
31 

 B10  Krav til indretning ved påfyldsstedet er skærpet. 
Desuden er der fastsat krav om at en skriftlig 
instruks skal udarbejdes og følges. 

32  B11  Ændret til, at opbevaring skal ske på en plads med 
tæt belægning, hvor indholdet af den største 
beholder skal kan tilbageholdes. 

33   x Vilkår overflødigt. 
 
Miljøgodkendelse af 22.10.2007 
Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

Generelle forhold 
A1   x Slettet, da fristen for udnyttelse af godkendelsen 

(22.10.2012) er udløbet. 
A2 A2   - 
A3 A3   Ændret redaktionelt 
A4 A4   - 

Indretning og drift 
B1 B1   Ændret redaktionelt 
B2 B2   - 
B3 B3   - 
B4 B4   - 
B5 B5   - 
B6 B6   - 
B7 B7   - 
B8  B8  Vilkår er ajourført svarende til den måde, 

håndtering af eventuelt spild sker 
B9 H1   - 

B10  B15  Suppleret mht. krav til lagertanke 
Luftforurening 

C1 C3   Er justeret i forhold til de nuværende 
afkastforhold, idet ikke alle ansøgte ændringer 
er udført 

C2  C5  Emissionsgrænser for tørreafkast er 
omformuleret fra koncentrationer til mængde pr. 
tidsenhed. Er justeret i forhold til de nuværende 
afkastforhold, idet ikke alle ansøgte ændringer 
er udført 

C3 C8 
C9 

  Ændret redaktionelt. 

Støjgrænser 
D1   x Krav til dokumentation for overholdelse af 

støjgrænser efter etablering af det ansøgte ikke 
relevant, da projektet er ændret.  
 

D2 F5   - 
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Rapportering 

E1 H2    
E2  H2  Justeret idet der anvendes et andet 

overvågningssystem end det i vilkår E2 
beskrevne 

E3 H3   - 
Ophør 

F1   x Slettet, da nedrivningen er gennemført og 
afsluttet 

 
 
 
Nye vilkår 
 
Generelle forhold 
A1 Godkendelse til det ansøgte bortfalder hvis det ikke er etableret inden 5 år 
A6 Der skal fremsendes orientering om ibrugtagning af CWS2 
A7 Krav til anvendelse af udviklingslaboratorium/pilotanlæg  
 
Indretning og drift 
B12 Krav til opbevaring af aluminiumklorid 
B13 Krav til støvdetektorer 
B15 Procestekniske krav for at undgå dannelse af klorgas 
 
Luftforurening 
C4 Krav om fri fortynding af afkast fra værksteder 
C7 Krav om kontrol af luftforurening fra afkast fra nyt tørreri (CWS2) og fra øvrige fyringsanlæg 
 
Lugt 
D2 Krav til kontrol for lugt 
 
Spildevand 
E1 Spildevandsledninger og brønde skal være tætte 
E2 Der skal være alarm på spildevandsledning 
E3 Der skal udføres kontrol af brønde og rørledninger hvert 5. år. 
 
Støj 
F2 Dokumentation for støj efter etablering af CWS2 
F3 Dokumentation for støj under de nuværende forhold 
F5 Dokumentation for bestilling af støjdokumentation skal fremsendes 
 
BAT 
G1 Krav om redegørelse for muligheden for at udfase natriumhypoklorit 
 
Ophør 
K1 Krav ved ophør af driften 
 
 
 

  
 



Bilag G: Lovgrundlag – Referenceliste 

Love  
 Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
 Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009. 
 Lov om forurenet jord, lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009. 

Bekendtgørelser  
 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 

486 af 25. maj 2012 
 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 

(VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15. december 2010 
 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 

(risikobekendtgørelsen), nr. 1666 af 14. december 2006 med senere ændringer 

Vejledninger fra Miljøstyrelsen  
 Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejledningen) 
 Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 
 Nr. 6/1995 om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter. 
 Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
 Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 
 Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
 Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
 Nr. 3/2003 om ekstern støj i byomdannelsesområder 

BREF-dokumenter 
 Reference Document on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries, 

august 2006 
 Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in 

the Chemical Sector, February 2003 

Andet 
 Miljøstyrelsen. Listen over uønskede stoffer 2009. 
 Seveso II Directive Questions and Answers – autum 2008 (re. B-10) 

 



Bilag H: Liste over sagens akter 
 
21.04.2010 Annoncering af påbegyndelse af revurdering 
03.05.2010 Høring ifm. revurdering 
24.11.2010 Korrespondance vedr. §33 og §19 
08.12.2010 Miljøteknisk beskrivelse 
 
09.03.2011 Ansøgning om miljøgodkendelse 
16.03.2011 Miljøstyrelsens bemærkninger vedr. støj 
18.03.2011 OML-beregning for støv 
21.03.2011 Jordforurening 
27.03.2011 Afklaring af kompetenceforhold §19/§33 
28.03.2011 Supplerende oplysninger 
28.03.2011 Ansøgning om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder 
28.03.2011 Høring af ikast-Brande Kommune mht. ansøgning om tilladelse til at påbegynde 

bygge- og anlægsarbejde 
28.03.2011 Kvittering for modtagelse af ansøgning om miljøgodkendelse 
04.04.2011 OML-beregning for støv og NOx 
11.04.2011 Miljøstyrelsens bemærkninger til udførte støjberegninger 
11.04.2011 KMC’s bemærkninger til udførte støjberegninger 
13.04.2011 Revideret støjberegning 
18.04.2011 Annoncering af ansøgning om miljøgodkendelse  
18.04.2011 Ikast-Brande Kommunes bemærkninger til ansøgning om miljøgodkendelse 
29.04.2011 Afgørelse om, at etablering af CWS2 ikke er VVM-pligtig 
29.04.2011 Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder 
04.05.2011 Annoncering af afgørelser af 29.04.2011 
 
30.05.2012 Støvkoncentrationer – BAT 
11.01.2012 Spørgsmål vedr. miljøgodkendelse og revurdering 
12.01.2012 Supplerende oplysninger 
16.01.2012 Oplysning om gasbrændere og afkastforhold 
19.01.2012 Tilsynsnotat og instruks for varemodtagelse 
09.02.2012 Supplerende oplysninger 
24.02.2012 Grænseværdier for tørreanlæg 
13.03.2012 Opdateret ansøgning om miljøgodkendelse af CWS2 og pilotanlæg 
15.03.2012 Måleprogram 
21.03.2012 Supplerende oplysninger 
28.03.2012 Revideret materiale vedr. revurdering (miljøteknisk beskrivelse) 
28.03.2012 Revideret måleprogram 
28.03.2012 Høring af kommunen vedr. ansøgning om miljøgodkendelse af CWS2 og 

laboratorium 
02.04.2012 Spørgsmål fra kommunen 
10.04.2012 Svar på kommunens spørgsmål 
10.04.2012 Opdateret liste over gasbrændere 
16.05.2012 Svar på supplerende spørgsmål 
30.05.2012 Støvkoncentrationer - BAT 
06.06.2012 Annoncering vedr. VVM for laboratorium 
06.06.2012 Høringssvar fra kommunen 
06.07.2012 Bemærkninger vedr. NOx-målerapport 
05.07.2012 Afklaring vedr. NOx-målinger 
03.07.2012 NOx-målerapport 



13.09.2012 Udkast til revurdering og miljøgodkendelse sendt til virksomheden 
02.10.2012 Høring af kommunen mht. §19-tilladelser 
09.10.2012 Virksomhedens bemærkninger til rettelsesblade til udkast vedr. klor 
09.10.2012 Rettelsesblade til udkast vedr. klor 
09.10.2012 Procedure for varemodtagelse 
11.10.2012 Virksomhedens bemærkninger til udkast til afgørelse af 13. september 2012 
19.10.2012 Revideret udkast til afgørelse er sendt til virksomheden 
21.10.2012 Virksomhedens bemærkninger til udkast af 19. oktober 2012 
23.10.2012 Telefonnotat vedr. bemærkninger til udkast af 19. oktober 2012 
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