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Revurdering af 
MILJØGODKENDELSE 

 
 
For: 
Sun Chemical A/S 
Københavnsvej 112 
4600 Køge 
Matr.nr. 6g, Ølsemagle By, Køge Kommune 
CVR-nummer 21 42 00 18 
P-nummer 1.001.535.091 

Listepunkt D 101. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces 
fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mel-
lemprodukter, herunder enzymer. (i) (s) 
 
Virksomheden ejes af:  
Sun Chemical ab 
Bromstenvägen 152 
Box 502 
S-162 15 Vällingby 
Sverige 
 
Revurderingen omfatter:  
Dette er en samlet revurdering af hovedparten af virksomhedens miljøgod-
kendelser, idet vilkår med retsbeskyttelse er skrevet ind i revurderingen, 
med mindre at de ikke mere er relevante.  
Undtaget er: 

– Støjvilkårene, der allerede er revurderet ved påbud fra Roskilde Amt 
i november 2006, men vilkårene er ikke ført over i denne revurdering, 
da påbuddet er påklaget af virksomheden, og er derfor til behandling 
i Miljøklagenævnet.  

– Spildevandsvilkårene, da den direkte udledning er erstattet af en til-
slutning til udløbsledningen fra Køge Afløb A/S. 

– Godkendelse af drænsystem fra november 2001, der først vil blive 
revurderet i 2009/2010, og vil da sandsynligvis blive reguleret af jord-
forureningsloven. 

 
 
 
 
Godkendt: Gudmund Kjær Hansen/ Tine Sørensen Karup 
 
Annonceres den 2. december 2009. 
Klagefristen udløber den 30. december 2009. 
Søgsmålsfristen udløber den 2. juni 2010. 
Miljøgodkendelsen skal revurderes igen senest i 2019. 
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1. INDLEDNING 
Sun Chemical A/S, Københavnsvej 112, 4000 Køge er beliggende i et om-
råde ved Køge Bugt, der i lokalplanen er udlagt til regionalt orienteret indu-
striområde. Sun Chemical A/S er en virksomhed, der gennem mange år har 
fremstillet organiske pigmenter til farve- og lak- samt beslægtede industrier. 
Virksomhedens produktion består dels af en basispigmentproduktion, hvor 
pigmenterne fremstilles ved organiske synteser, dels af en videreforarbejd-
ning af en del af disse basispigmenter til en række pigmentpræparater, møn-
tet på f.eks. tekstilfarver, trykfarver m.v. Virksomheden etableres i 1934 som 
Kemisk Værk Køge A/S, en afdeling af Sadolin & Holmblad. I 1989 indledtes 
et teknisk samarbejde med Sun Chemical Corporation i USA. Virksomheden 
er i dag en del af Sun Chemical Corporation. 
 
Sun Chemical A/S har en rammegodkendelse fra 1991 efter miljøbeskyttel-
seslovens kapitel 5. 
Rammegodkendelsen skulle efter bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 om 
godkendelse af listevirksomheder (nu bekendtgørelse nr. 1640 af 13. de-
cember 2006), tages op til revurdering senest 1. januar 2003 (§ 29 om virk-
somheder godkendt før 1. januar 1995 i bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 
2001 om godkendelse af listevirksomheder (ikke længere gældende)). Ros-
kilde Amt annoncerede revurderingen den 24. januar 2003, og der var ingen 
henvendelser om bemærkninger eller anmodning om udkast. De reviderede 
støjvilkår blev meddelt i december 2006. Støjvilkårene blev behandlet sær-
skilt for at følge op på en afgørelse fra Miljøklagenævnet om støjvilkårene 
fra 2001. 
En række vilkår fra rammegodkendelsen blev revurderet i maj 2008 i forbin-
delse med godkendelsen af en udvidelse af pigmentproduktionen. 
 
De væsentligste gældende godkendelser er rammegodkendelsen fra 1991, 
og godkendelsen af udvidelsen af pigmentproduktionen fra 2008. Herudover 
er der seks væsentlige tillægsgodkendelser, en revurdering af støjvilkårene 
fra 1997, som stadfæstet af Miljøstyrelsen og Miljøklagenævnet og igen re-
vurderet i 2006. Den seneste revurdering af støjvilkårene er påklaget af virk-
somheden til Miljøklagenævnet. Sun Chemical sendte i 2003 en ny miljøtek-
nisk beskrivelse af virksomheden, men Roskilde Amt nåede kun at revurde-
re støjvilkårene, inden amtet blev nedlagt ved udgangen af 2006. 
 
Tilladelsen til den direkte spildevandsudledning blev revurderet i juni 2002, 
men blev påklaget til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsens afgørelse, der var en 
stadfæstelse med ændringer, kom den 31. marts 2004, men blev af Sun 
påklaget til Miljøklagenævnet. Klagen blev trukket tilbage den 6. juli 2007, og 
virksomheden valgte at udlede efter vilkårene i 1991-godkendelsen.  
Sun´s havledning blev taget ud af drift i sommeren 2004, og det spildevand, 
der i rammegodkendelsen var til direkte udledning, er nu tilsluttet det offent-
lige spildevandsanlæg på udløbsledningen. Det er nu Køge Kommune, der 
skal give tilslutningstilladelse. Hvis Sun Chemical A/S på et senere tidspunkt 
vil reparere havledningen, vil Miljøcenter Roskilde revurdere de gældende 
spildevandsvilkår fra 1991 godkendelsen. 
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Sun Chemical A/S er omfattet af risikobekendtgørelsen1 på grund af oplag af 
miljøfarlige stoffer. Sikkerhedsdokument er accepteret på vilkår i juli 2008. 
Disse vilkår indgår ikke i revurderingen. 

                                                 
1Bek. nr. 1666 af 14/12 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, har Miljøcenter Roskilde foretaget en 
revurdering af Godkendelse af særlig forurenende virksomhed Kemisk Værk 
Køge A/S, august 1991 og en række tilknyttede godkendelser, bl.a.: 

– Godkendelse af anlæg til formaling af blå pigment, 1993*. 
– Forøgelse af Flush produktionen, december 1998. 
– Produktion af flexiverse, december 2000. 
– Godkendelse af råvare, DMEA 10-50 %, juli 2005. 
– Etablering af bygning D7a m.m., januar 2006. 
– Godkendelse af udvidelse af pigmentproduktionen, maj 2008.  

 
*Anlægget er nedlagt 
 
Støjvilkårene er som nævnt blevet revurderet i 2006, og bl.a. luftemissions-
vilkårene er til dels revurderet i forbindelsen med godkendelsen af udvidel-
sen af pigmentproduktionen i 2008. 
 
Godkendelsen af drænsystemet fra november 2001 er givet som et tillæg til 
miljøgodkendelsen af 5. august 1991, men med en retsbeskyttelse til den 
12. november 2009. Godkendelsen af drænsystemet vil ikke blive indarbej-
det i revurderingen, men vil i 2010 blive tage op til revurdering.  
 
Den gennemførte revurdering giver anledning til ændring af visse vilkår i 
godkendelserne. De nye og ændrede vilkår fremgår af afsnit 2.1 nedenfor. 
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, 
jf. § 41b, i miljøbeskyttelsesloven.  
 
For nogle af godkendelserne er der stadig retsbeskyttelse på vilkårene, og 
disse vilkår føres uændrede over i revurderingen, med mindre virksomheden 
og Miljøcenter Roskilde er enige om at ændre vilkårene. De vilkår, som ikke 
ændres i de eksisterende godkendelser er overført til denne afgørelse, dog 
er utidssvarende vilkår sløjfet. Revurderingen indeholder samtlige vilkår for 
Sun Chemical A/S, dog med nedenstående undtagelser.  
 
Følgende godkendelser indgår ikke i revurderingen: 

– Støj, Oktober 1997 med ændringer truffet af Miljøklagenævnet den 
13. juni 2001. 

– Revurdering af støj, 2006 (er ikke gældende da vilkårene afventer 
afgørelse fra Miljøklagenævnet).  

– Accept af sikkerhedsdokument, juli 2008.  
– Drænsystem, November 2001 
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2.1 Vilkår for afgørelsen 

Drift 
1.  Procedurer for miljøarbejdet (nyt vilkår, ingen retsbeskyttelse) 

 
Sun Chemical A/S skal implementere procedurer der understøtter 
virksomhedens miljøarbejde med specielt opmærksomhed på: 
– Organisationens struktur og ansvar i forhold til miljø 
– Uddannelse og kompetence i forhold til miljø 
– Kommunikation af emner med relevans til miljø 
– Medarbejderinddragelse i miljøarbejdet 
– Dokumentation af virksomhedens miljøforhold 
– Effektiv proceskontrol i forhold til emission 
– Vedligeholdelsesprogrammer, herunder tæthed af udstyr og 
 belægning 
– Nødberedskab i forhold til emissioner 
– Sikring af overensstemmelse med miljølovgivningen 

 
2.  Driftsinstrukser (nyt vilkår, ingen retsbeskyttelse) 
  

Sun Chemical A/S skal have driftsinstrukser, der angiver hvorledes 
anlægget skal drives. Instrukserne skal være rettet mod driftsperso-
nalet, der ved hjælp af instrukserne skal kunne drive anlægget på en 
sådan måde, at miljøgodkendelsens vilkår overholdes. 
 
Driftsinstrukserne skal for virksomheden som helhed minimum inde-

holde: 
 Information om vilkår i selve miljøgodkendelsen  
 Arbejdsrutiner, herunder: 

 Plan for tilsyn og vedligeholdelse af anlægget, herunder 
håndtering af uheld. 

 Egenkontrol ifølge miljøgodkendelsen. 
 Beskrivelse af tæthedskontrol 
 Beskrivelse af driften af olieudskiller. 
 Beredskab ved brand. 
 Beskrivelse af gennemførelse af emissionsmålinger 

 
Driftsinstrukserne skal løbende opdateres, så de altid er i overens-
stemmelse med de nyeste godkendelser, accepter og påbud. Drifts-
instrukserne skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering på 
forlangende, dog højst en gang årligt. 

Luftforurening 
3.  Emissionsgrænseværdier (ændret vilkår på baggrund af opdatere-

de emissionsdata, ingen retsbeskyttelse) 
 
Virksomheden skal overholde de her angivne emissionsgrænsevær-
dier og B-værdier: 
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*B1 -metoden, hvor kildestyrkerne normeres på en måde, så man kan 
benytte en B-værdi på 1 mg/m3 (Se luftvejledningen side 49). 
 
Grænseværdien for emissionen anses for overholdt, når det aritmeti-
ske gennemsnit af de 3 (eller det aktuelle antal) målinger i løbet af 
kontrolperioden er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrol-
perioden er den samlede måletid. 
 
B-værdien anses for overholdt, såfremt virksomhedens bidrag til om-
givelserne i ethvert punkt uden for virksomhedens areal er mindre 
end eller lig B-værdien. 
 
Emissionsmåling af N-butylacetat skal udføres som kontinuerlige må-
linger i en måned med højproduktivitet af et firma, der er akkrediteret 
under DANAK til at udføre prøvetagning og analyse af luftemissioner. 
Tilsynsmyndigheden skal godkende metoden. OML-beregninger skal 
udføres af firma, der forinden er accepteret af tilsynsmyndigheden. 
Emissionsvilkåret anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit 
af samtlige målinger i løbet af kontrolperioden på en kalendermåned 
er mindre end eller lig med kravværdien. 
Overskrider en enkelt måling emissionsgrænseværdien med en fak-
tor 3, skal tilsynsmyndigheden underrettes herom. Der skal samtidig 
gøres rede for årsagen til overskridelsen og hvilke foranstaltninger, 
der er eller vil blive iværksat for at undgå fremtidige overskridelser. 
Endvidere skal der gennemføres en intensiveret overvågning af det 
forureningsbegrænsende udstyr efter nærmere aftale med tilsyns-
myndigheden. 
 
Emissionsmålingerne for de øvrige stoffer skal udføres som akkredi-
teret præstationsmåling af et firma, der er akkrediteret under DANAK 
til at udføre prøvetagning og analyse af luftemissioner. For stoffer, 
hvor der ikke findes akkrediterede metoder, skal tilsynsmyndigheden 
godkende metoden. 
OML-beregninger skal udføres af firma, der forinden er accepteret af 
tilsynsmyndigheden. 
 

 Stof  
CAS nr. 

Hovedgruppe 
Klasse 

Emissions-
grænse-
værdi 
mg/Nm3 
(tør) 

B-værdi 
mg/m3 

 Mineralsk olie, aerosoler 
(olietåger) 

Hovedgruppe:2 
Klasse I 

1 0,003 

 N-butylacetat 
Cas. nr. 123-86-4 

Hovedgruppe: 2 
Klasse II 

100 0,1 (L) 

 Støv Hovedgruppe: 2 10 0,08 
 Organiske stoffer kl. I Hovedgruppe: 2 5 B1

* 

 Organiske stoffer kl. II Hovedgruppe: 2 100 B1
* 

 Organiske stoffer kl. III Hovedgruppe: 2 300 B1
* 

 Summen af organiske 
stoffer 

Hovedgruppe: 2 300 B1
* 
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For mineralsk olie, aerosoler (olietåger) skal målingen ske efter Me-
todeblad nr. MEL-14. 
 
For støv skal målingen ske efter Metodeblad nr. MEL-02. 
 
Målingerne af emissionen af Mineralsk olie, aerosoler (olietåger) skal 
og af emissionen af N-butylacetat skal udføres under hensyn til, at 
den samlede dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden se-
nest 31. marts 2010. Dokumentationen skal indeholde de oplysnin-
ger, som er nødvendige for at vurdere måle og beregningsresultater, 
herunder oplysninger om driften ved prøvetagningen, alle del-
resultater, vurdering af ubestemtheden og evt. afvigelser fra måle-
standard. 

 
4.  Årlig dokumentation for overholdelse af B-værdier (nyt vilkår, 

ingen retsbeskyttelse). 
 
Vurdering af emissioner 
For de produkter, der produceres på Sun Chemical A/S, vurderes de 
væsentlige luftemissioner ud fra råvarernes og produkternes (herun-
der biprodukter og mellemprodukter) egenskaber. For de emissioner, 
der efter denne vurdering udpeges som væsentlige fortsættes til op-
stilling af massebalance. Ellers foretages der ikke yderligere. 
 
Opstilling af massebalance for de væsentligste emissioner 
Der opstilles en massebalance med henblik på at vurdere, om emis-
sionen ligger tæt på massestrømsgrænsen. Massestrømmen bereg-
nes ud fra den skønnede emission over hele batchen. For de stoffer, 
der efter beregningerne ligger tæt på massestrømsgrænsen, eller 
hvor det ikke er muligt at beregne massestrømmen, skal der laves 
emissionsmålinger.  
 
Emissionsmålinger 
Emissionen bestemmes ved kontinuert måling over en batch efter 
metodeblad MEL-07, ”Bestemmelse af koncentrationer af gasformig 
TOC (total organisk carbon) i strømmende gas (flamme-
ionisationsdetektion)”. Hvis afkastluften renses, skal der måles både 
før og efter rensning. 
 
For mineralsk olie, aerosoler (olietåger) skal målingen ske efter Me-
todeblad nr. MEL-14. 
 
For støv skal målingen ske efter Metodeblad nr. MEL-02. 
 
For NOx skal målingen ske efter Metodeblad nr. MEL-03. 
 
For stoffer, hvor der ikke foreligge et metodeblad, fremsender Sun 
Chemical A/S et forslag til metode. 
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Ud fra emissionsprofilen identificeres de største koncentrationer af 
opløsningsmidler, og opløsningsmidlerne identificeres ud fra en må-
ling efter MEL-17, ”Bestemmelse af koncentrationen af specifikke or-
ganiske opløsningsmidler i strømmende gas (adsorptionsrørsmeto-
den)”. 
 
Ud fra emissionsprofilerne og en identifikation af afkastene (højde og 
luftflow i m3/h) beregnes massestrømmen før rensning midlet over 
hele batchen. Massestrømmen sammenlignes med massestrøms-
grænsen for stofferne. For de stoffer hvor massestrømsgrænser er 
overskredet, vurderes om emissionsgrænseværdien også er over-
skredet. I givet fald skal luftstrømmen renses, således at emissions-
grænseværdien overholdes. 
 
Overholdelse af B-værdi 
For stoffer, hvor der ikke allerede er en B-værdi, massestrømsgræn-
se eller emissionsgrænseværdi, skal virksomheden komme med et 
forslag til værdi, som ved aftale mellem myndigheden og virksomhe-
den kan bruges som foreløbige værdier. 
 
Ud fra virksomhedens redegørelse og evt. forslag til B-værdi, mas-
sestrømsgrænse eller emissionsgrænseværdi, reviderer godkendel-
sesmyndigheden vilkår til luftemissionen. Første gang redegørelsen 
og evt. forslag til forslag til B-værdi, massestrømsgrænse eller emis-
sionsgrænseværdi skal laves er for produktionsåret 2010. 
 
Tilsynsmyndigheden kan forlange præstationskontrol til validering af 
beregningerne. Kontrolmålingerne skal foretages som tre enkeltmå-
linger, hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere 
emissionen. Målingerne skal foretages under repræsentative drifts-
forhold (maksimal normaldrift). Alle målingerne skal udføres af et fir-
ma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkredite-
ring- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som 
er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerken-
delse.  
 
Virksomheden skal lade udarbejde en OML-beregning med den mak-
simale timeemission og den maksimale luftmængde for de væsentli-
ge emissioner. Der skal vedlægges udskrift af beregningsresultater-
ne, inddata såvel som uddata. B-værdierne skal overholdes for hver 
enkelt måned, og beregninger skal altid foretages for alle 12 måne-
der, også selvom der kun forekommer emission en del af året. B-
værdierne skal være overholdt uden for virksomhedens skel, uanset 
hvor den højeste 
B-værdi forekommer ifølge beregningerne. Rapport over målingerne 
skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at dis-
se er foretaget. Dokumentationen skal indeholde de oplysninger som 
er nødvendige for at vurdere måle og beregningsresultater, herunder 
oplysninger om driften ved prøvetagningen, alle delresultater, vurde-
ring af ubestemtheden og evt. afvigelser fra målestandard. 



 

Revurdering af miljøgodkendelsen   November 2009                Side 13 af 84 

 
Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere 
præstationskontrol, dog højst 1 gang årlig. 

  
5.  Kontrol og vedligehold med renseforanstaltninger (vilkår fra maj 

2008 for pigmentproduktionen, nu gældende for alle produktioner, 
retsbeskyttet til 15. maj 2016 for pigmentproduktionen). 
 
Virksomheden skal udføre vedligehold og kontrol med renseforan-
staltninger i forbindelse med luftforurening.  

– For støvfiltre aflæses differenstryk over filteret minimum 1 
gang om måneden for at tjekke, at anlægget fungerer opti-
malt.  

– De vandige luftvaskere skal checkes dagligt via PLC, der gi-
ver en alarm ved manglende vand- og luftflow eller vandud-
skiftning. Dette noteres i driftsrapporten.  

– For basiske luftvaskere tjekkes funktionen dagligt. Dokumen-
tation skal opbevares i driftsvejledningen og stilles til rådighed 
for tilsynsmyndigheden. 

 
Virksomheden skal minimum en gang årligt gennemføre et vedlige-
holdelsescheck af alle renseforanstaltninger. Eventuelle skader skal 
repareres og rapporteres i en logbog. Logbogen skal opbevares i 5 år 
og skal til en hver tid være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 
 

6.  Udledning fra kedelcentral (vilkår fra maj 2008, retsbeskyttet til 15. 
maj 2016). 
 
Udledningen via skorstenen fra kedelcentralen må ikke overstige: 
• NOx regnet som NO2: 125 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % O2. 
• CO: 75 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % O2.  

 
Hvert 2. år udføres præstationskontrol for NOx og CO. Ved præstati-
onskontrollen udtages 2 prøver af ca. 45 minutters varighed under 
driftsforhold, hvor emissionen må antages at være maksimal. Målin-
gerne udføres som akkrediterede målinger og efter Miljøstyrelsens 
luftvejledning nr. 2/2001. 

Lugt 
7.  Lugt (vilkår fra godkendelsen maj 2008 (retsbeskyttet til 15. maj 

2016). 
 
Virksomhedens emission af lugtstoffer fra den samlede virksomhed 
må efter den 31. december 2008 i intet punkt i de nedenfor anførte 
områder medføre et immissionsbidrag for lugt som overstiger følgen-
de værdier: 
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Kommuneplanområde Immissionsbidrag 

Boligområder 10 LE/m³   

Erhvervsområder 20 LE/m³  

 
De anførte grænseværdier er maksimale 99 % -fraktiler beregnet 
som 1-minuts middelværdier (jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/85). 
 
Kommuneplanområderne henviser til Køge Kommunes kommune-
plan 2005-2017. 
 
Tilsynsmyndigheden kan, dog højst 1 gang årligt, forlange dokumen-
tation for, at de i vilkår 7 angivne lugtgrænser er overholdt, når virk-
somheden er i fuld normal drift.  
 
Denne dokumentation skal ske i form af 3 målinger af lugtudsendel-
sen fra alle betydende kilder på virksomheden, som angivet her: 
– D11 - Procesventilation 
– D11 - Tømning flusher 4 
– B5 – Fældekar rød (F3) 
– Fældekar gul 
– B5 – Forberedelseskar 
– D9 - Predisol lab 
– B5 - Tørreskab 7 
 Omfanget af målingerne skal aftales med og accepteres af tilsyns-
myndigheden, inden målingerne iværksættes. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-
rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af lugt af Den 
Danske Akkreditering- og Metrologifond eller et tilsvarende akkredite-
ringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om 
gensidig anerkendelse. 
Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principper-
ne 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 an-
den aftale med tilsynsmyndigheden.  
 
Beregninger af immissionsbidraget skal foretages med én af OML-
modellerne. Inddataene skal korrigeres til 1-minutsmiddelværdier. 
Omregningsfaktor fra timemiddelværdi til 1-minutværdi skal angives. 
Til inddataene skal anvendes middelværdien af de tre målinger. Hvis 
en prøve afviger mere end 50 % fra middeltallet af de to øvrige prø-
ver, skal denne ikke medtages. Vilkåret er overholdt, når den be-
regnede værdi er mindre end eller lig med de i dette vilkår angivne 
grænseværdier.  
 
Et eksemplar af rapporten med dokumentation af beregnings-
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/måleresultaterne indsendes til tilsynsmyndigheden senest 6 uger ef-
ter udførelsen. 
 
Dokumentationen skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige 
for at vurdere beregningsresultaterne. Specielt skal oplyses om drift 
ved prøvetagning, alle delresultater, vurdering af ubestemthed og 
eventuelle afvigelser fra metoden. 

Affald 
8.  Vilkår om maksimal mængde affald (nyt vilkår, ingen retsbeskyttel-

se). 
 
Der må maksimalt opbevares 30 tons farligt affald, 20 tons affald til 
genanvendelse og 55 tons blandet brændbart affald fra produktionen 
på virksomheden. 

Overjordiske olietanke 
9.  Overjordiske olietanke (nyt vilkår, ingen retsbeskyttelse). 
 

Overjordisk olietanke på 125.000 liter ved C6a   
 
Tanken skal senest den 1. januar 2010 have installeret volumenmåler 
eller timetæller. 
Der skal føres et regnskab over beholdning i tanken, påfyldte mæng-
der og forbrugte mængder. Aftappede mængder skal løbende måles 
med volumenmåler eller beregnes ud fra måling med timetæller. Be-
holdningen i tanken skal opgøres på baggrund af pejling eller anden 
måling, og skel se så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålide-
ligt regnskab, dog mindste en gang hver 14. dag. Regnskabet føres 
således, at der udføres en beregning af forskellen mellem a) den 
målte ændring af beholdningen i tanken og b) de påfyldte og aftap-
pede eller i øvrigt forbrugte mængder. 
Målinger, afprøvningsresultater og regnskab skal journalføres. I for-
bindelse med journalføringen skal virksomheden foretage en vurde-
ring af, om der systematisk er mindre beholdning eller større forbrug 
end forventet. Hvis det er tilfældet, skal tilsynsmyndigheden informe-
res, og årsagen skal findes. 
Journalen skal opbevare mindst 5 år og skal forelægges tilsynsmyn-
digheden på forlangende. 
 
Tanken skal være sikret mod påkørsel. 
 
Såfremt brugen af en olietank varigt ophører, skal virksomheden sør-
ge for, at den sløjfes. Ved sløjfning skal eventuelt restindhold i an-
lægget fjernes, og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og 
udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyld-
ning ikke kan finde sted. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt 
oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indgives af virksomhe-
den til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen. 
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Alle nedgravede væskeførende rør af stål som er tilknyttet den over-
jordiske tank på 125.000 liter ved C6a skal udskiftes med typegod-
kendte rør senest den 31. december 2010. Undtaget er rør indstøbt i 
beton eller på anden måde beskyttet mod fugt. 
 
Inspektion: Tanken skal hvert 5. år, første gang senest den 1. april 
2010, inspiceres og tæthedsprøves. Tæthedsprøvningen skal også 
omfatte tankens rørsystem. Inspektionen og den tilhørende tilstands-
rapport skal udføres efter retningslinjer, som er beskrevet i olietank-
bekendtgørelsen (p.t. Bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om ind-
retning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines) og 
af en særlig sagkyndig. 
 
Overjordisk 5.900 liter tank ved C17  
 
Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af et anlæg skal eventu-
elt restindhold i anlægget fjernes og anlægget skal fjernes. Meddelel-
se om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstalt-
ninger, skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjf-
ningen.   
Virksomheden skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdel-
sesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at 
der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herun-
der må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsy-
stem eller understøtningen af overjordiske tanke.  
Reparation af en tank skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udfø-
rende virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte arbej-
de til tankens ejer eller bruger.   

Jord og grundvand 
10. Stationære tankanlæg til kemiske stoffer og produkter samt fa-

ste rør og slanger (nye vilkår og sammenskrivning af gældende vil-
kår, ingen retsbeskyttelse). 
 
Ved tankanlæg forstås tanke med tilhørende rørsystemer og slanger. 
Overjordiske lagertanke indeholdende kemiske stoffer og – produk-
ter, skal være placeret på fundamenter og på et for produktet tætbe-
fæstet areal. Arealet skal afgrænses med en opkant på min. 10 cm. 
Det skal være udformet på en sådan måde, at der er mulighed for 
opsamling af evt. spild fra overløbssystemer og påfyldningsstudse. 
Tanke skal opstilles således, at hele overfladen er tilgængelig for in-
spektion med henblik på konstatering af utætheder. Såfremt tankene 
skal indeholde letflygtige eller lugtende stoffer eller produkter, skal 
der etableres foranstaltninger, der minimerer emission af disse. 
Eventuelle utætheder skal udbedres straks efter, at de er konstateret. 
 
Tankfyldninger skal følges af en fra virksomheden ansvarshavende 
person. 
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Overjordiske stationære tankanlæg(lagertanke) til opbevaring af ke-
miske stoffer og produkter skal  

 Være tætte og i god vedligeholdelsesstand 
 Være forsynet med overfyldningsalarm (efter konkret vurdering 

af risikoen for jord- og grundvandsforurening), der markerer, 
når tanken er højst 95 % fuld (alarmen og eventuel overvåg-
nings- og styringspanel skal kunne registreres fra påfyldnings-
stedet) samt 

 Være korrosionsbeskyttet indvendigt eller opbygget af materia-
ler, der er resistente over for den type stoffer, de anvendes til, 
og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles. 

 
Udendørs tanke skal være sikret mod påkørsel. 
 
Virksomheden skal senest den 31. maj 2010 indsende en plan til 
overholdelse af vilkår 10 til tilsynsmyndigheden til accept. 
 
Egenkontrol 
Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage eftersyn og funkti-
onsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer. 
Egenkontrollen skal rapporteres i en logbog. Logbogen skal opbeva-
res i 5 år og skal til en hver tid være tilgængelig for tilsynsmyndighe-
den. 
 

 Tæthedsprøvning af tanke  
 Virksomheden skal mindst hvert 5. år, og første gang i 2010, lade 

foretage tæthedsprøvning af de to 10 m3 butylacetattanke med tilhø-
rende rørsystemer. Tæthedsprøvningen skal foretages af et uvildigt, 
sagkyndigt firma, og rapport over resultatet skal indsendes til tilsyns-
myndigheden senest 1 måned efter prøvning. Alle udgifter forbundet 
med kontrollen betales af virksomheden. 

 
11. Oplag og transport (nye vilkår og sammenskrivning af gældende 

vilkår, ingen retsbeskyttelse). 
 

Transportarealer 
Alle udendørs arealer, hvor der transporteres flydende olie- og kemi-
kalieprodukter, herunder farligt affald, skal være etablerede med fast 
belægning (asfalt, beton eller betonbelægningssten). Overfladevand 
skal ledes til opsamlingstank via det interne kloaksystem. Under 
transport skal produkterne og det farlige affald være emballeret, så-
ledes at evt. spild og forurening undgås. 
 
Opbevaring og håndtering 
Alle udendørs arealer, hvor der opbevares eller håndteres flydende 
råvarer og produkter skal disse opbevares i egnede beholdere, på en 
oplagsplads med impermeabel belægning. Ved ”impermeabelt” for-
stås et befæstet areal, der er uigennemtrængeligt for de forurenende 
stoffer, der håndteres på arealet. 
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Flydende olie- og kemikalieprodukter samt farligt affald skal opbe-
vares i egnede beholdere på impermeabel bund med opkant og uden 
mulighed for afløb direkte til kloak. Oplagspladsen skal være under 
tag eller indendørs, og indrettes således, at spild kan opsamles ved 
brud på den beholder, der indeholder den største mængde. Tømte 
beholdere skal opbevares på tilsvarende vis, med mindre at de er 
rengjorte. Oplagene skal sikres mod påkørsel. 
 
Vedligeholdelsesstand 
Alle impermeable og befæstede arealer, sumpe, brønde og lignende 
opsamlingsbassiner, gruber og lignende særlige oplagsområder samt 
tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Eventuelle utæthe-
der skal udbedres snarest efter at de er konstateret. 
 
Tidsfrist 
Virksomheden skal senest den 31. december 2010 indsende en plan 
til overholdelse af vilkår 11 til tilsynsmyndigheden til accept. Handle-
planen skal indeholde tidsplan for de højst prioriterede ændringer. 
Prioriteringen skal afspejle de områder, hvor risikoen for jord- og 
grundvandsforurening er højst. 

 
12.  Kontrol af tæthed (nyt vilkår, ingen retsbeskyttelse). 

 
Virksomheden skal løbende og mindst en gang i kvartalet foretage 
visuel kontrol for utætheder og revnedannelser samt vedligeholdel-
sestilstand af 
 belægninger og fuger på alle impermeable og befæstede arealer 

og gulve, 
 sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner, 
 stationære containere og egne transportcontainere, 
 gruber og lignende særlige oplagsområder  
 tankgårde 
 tankanlæg og 
 øvrige faste rørsystemer og slanger til kemiske stoffer, hvor der 

håndteres farlige kemikalier og kemikalieaffald i væskeform. 
 

Der skal føres logbog over resultaterne af kontrollen. 
 
Ovenstående krav gælder dog ikke for laboratorier. 

 
13.  Uvildigt eftersyn (nyt vilkår, ingen retsbeskyttelse). 

 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig 
sagkyndig foretage eftersyn af 
 impermeable og befæstede arealer, 
 sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner, 
 stationære containere og egne transportcontainere, 
 gruber og lignende særlige oplagsområder samt 
 tankgårde, 

dog højst en gang årligt. 
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Alle udgifter forbundet med kontrollen og evt. udbedringer betales af 
virksomheden. 
 
 

14.  Kontrol af spildevandssystem (nyt vilkår, ingen retsbeskyttelse). 
 
Tilsynsmyndigheden kan, hvis der er risiko for jord eller grundvands-
forurening, kræve, at virksomheden skal kontrollere, at olieudskillere, 
sandfang, brønde, udligningsbassiner, rørledninger 
/spildevandsledninger er tætte. Kontrollen skal foretages senest 3 
måneder efter, tilsynsmyndigheden har meddelt kravet. 
Tæthedskontrollen skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings ”Norm 
for tæthed af afløbssystemer i jord”, Dansk Standard DS 455, 1. ud-
gave, januar 1985. 
Tæthedskontrollen skal foretages af et uvildigt og dertil kvalificeret 
firma. 
Firmaets beskrivelse af, hvordan tæthedsprøvningen er foretaget og 
resultatet af prøvningen, skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 
måned efter, at kontrollen har fundet sted. Konstateres der utæthe-
der, skal dette dog straks meddeles til tilsynsmyndigheden, og læka-
gen skal udbedres snarest muligt. 

 
Tilsynsmyndigheden kan kræve yderligere tæthedskontrol. Hvis olie-
udskillere, sandfang, opsamlingsbrønde, rørledninger/spildevands-
ledninger er tætte, kan der maksimalt kræves tæthedskontrol én 
gang hvert år. 
 
Alle udgifter forbundet med kontrollen og evt. udbedringer betales af 
virksomheden. 

 

Indberetning/rapportering  
15.  Status i forhold til BAT (nyt vilkår, ingen retsbeskyttelse). 

 
Sun Chemical A/S skal en gang om året indberette status på bedst 
tilgængelige teknik med udgangspunkt i EU BREF Notes (EURO-
PEAN COMMISSION Reference Document on Best Available Tech-
niques).  

 
Status skal som minimum indeholde følgende punkter: 

 Integration af miljø og sikkerhed i procesudviklingen, herunder 
dokumentation af integrationen. 

 Anvendelse af teknikker til minimering af emissioner i designet 
af nye anlæg og processer. 

 Beskyttelse af jorden og muligheder for opsamling af forurenet 
vand. 

 Tankoplag. 
 Minimering af VOC emissioner. 
 Minimering af volumen og indhold i spildgasser. 
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 Minimering af volumen og indhold i spildevand. 
 Minimering af energiforbruget. 

 
Udformningen og detaljeringsgraden aftales med tilsynsmyndighe-
den. 
 
Den årlige status skal sendes til tilsynsmyndigheden senest den 31. 
marts. 

 
16.  Rapportering af ressourceforbrug, ændringer m.m. (nyt vilkår, 

 ingen retsbeskyttelse). 
 
Sun Chemical A/S skal hvert år lave en rapport om ændringer i for-
hold til det foregående år.  
Rapporten skal indeholde følgende elementer: 

 Forbrug af råvarer der er på Miljøstyrelsens liste over uønskede 
stoffer (mængde, ændringer i forhold til foregående kalenderår 
og ændringer i emissionen). 

 Mængde og fysisk tilstand af de farlige stoffer på virksomheden 
i forhold til risikobekendtgørelsen og ændringer i mængder i for-
hold til det foregående kalenderår. 

 Produktion i tons (fordelt på produktionsområde), ændring i pro-
duktionen i forhold til foregående kalenderår og ændringer i 
emissionen. 

 Opdateret støjkortlægning 
 Ændringer i bygninger i forhold til det foregående kalenderår. 
 Ændringer i emissionsbegrænsende foranstaltninger i forhold til 

de foregående kalenderår. 
 Affaldsproduktion, herunder den samlede affaldsmængde, hvil-

ke mængder der går til henholdsvis genanvendelse, forbræn-
ding og deponering, opdeling af affaldsmængden på væsentlige 
fraktioner og virksomhedens indsats til sortering af affaldet. 

  Beskrivelse af initiativer til indførelse af fornybar energi og for-
øgelse af energieffektiviteten, totalt brændstofforbrug samt 
brændstofforbrug fordelt på type, energiforbrug fordelt på væ-
sentlige produktionsprocesser/aktiviteter og udledninger af fx 
CO2, NOx og SO2 fra egen energiproduktion. 

 
Den årlige ændringsrapport skal sendes til tilsynsmyndigheden se-
nest den 31. marts. 
 

Ophør 
17.  Ophør af driften (nyt vilkår, ingen retsbeskyttelse). 

 
Ved ophør af driften, herunder af enkelte produktionsanlæg, skal der 
træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig foru-
rening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljø-
mæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstalt-
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ninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før 
driften ophører helt eller delvist. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
Sun Chemical A/S har den 19. december 2003 indsendt en fornyet miljøtek-
nisk beskrivelse af virksomheden. Da der siden 2003 er sket flere ændrin-
ger, bl.a. beskrevet i ansøgningen om udvidelsen af pigmentproduktionen 
fra 2006 og i virksomhedens sikkerhedsdokument fra 2007 samt oplysninger 
fra det tilsyn Roskilde Amt, og senere Miljøcenter Roskilde, har foretaget, 
indgår den miljøtekniske beskrivelse fra 2003 kun i et lille omfang i revurde-
ringen af godkendelsen.  

3.1 Baggrund for afgørelsen 

3.1.1. Virksomhedens indretning og drift 
Virksomheden har løbende søgt om ændringer i rammegodkendelsen, når 
indretning og drift er blevet ændret, så overordnet er virksomhedens indret-
ning og drift i overensstemmelse med de gældende miljøgodkendelser. 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
Sun er beliggende i et område, der i Køge Kommunes kommuneplan 1993-
2005 betegnes erhvervsområde 2E07 (i forslag til kommuneplan for Køge 
Kommune 2009-2021 hedder området 2E06). Områdets anvendelse er i 
kommuneplanen fastlagt til erhvervsformål såsom fremstillings-, transport-, 
oplagsvirksomhed, engroshandel og lignende. Området er omfattet af lo-
kalplan 2 – 29 Erhvervsområdet ved Sun Chemical A/S fra 2001. Virksom-
heden ligger i delområde III, som er udlagt til regionalt orienteret industriom-
råde. I godkendelsen fra 1991 var lokalplanen for området ved Sun ikke ved-
taget, men området var udlagt til industri- og håndværksformål. 
 
Plangrundlaget har størst betydning ved fastsættelse af støjgrænserne, og 
de ændrede forhold er indarbejdet i revurderingen af støjen i 2006. 
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I forslag til kommuneplan for Køge Kommune 2009 – 2021 har områderne 
fået nye numre, og rammebeskrivelserne er opdateret. 
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Lokalplanen for Sun Chemicals A/S er ikke ændret. 
 
De eksisterende vilkår er i overensstemmelse med gældende regler. 

3.1.3 Nye lovkrav 
En lang række lov, bekendtgørelser og vejledninger fra Miljøstyrelsen er 
ændret på miljøområdet siden 1991. I det følgende angives de, der kan have 
betydning for revurdering af miljøgodkendelsen af Sun Chemical A/S. 
 
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 
Miljøbeskyttelsesloven er blevet ændret flere gange i perioden. Af relevans 
er en større åbenhed i procedurer for udarbejdelsen af og revurdering af 
godkendelser, nye myndighedsfordeling i forbindelse med strukturreformen 
og en større vægt på sikring af virksomheders anvendelse af bedst tilgæn-
gelig teknik, specielt at i-mærkede virksomheder anvender de af EU udar-
bejdede "BAT-notes". BAT-notes eller BREF-dokumenter er retningslinjer for 
bedst tilgængelig teknik i de enkelte brancher. 
Disse lovændringer er udmøntet i ’Bekendtgørelse om godkendelse af liste-
virksomheder’, nr. 1640 af 13. december 2006. 
 
Bekendtgørelse om vurdering af visses offentlige og private anlægs virkning 
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1335 af 6. december 
2006 
Sun Chemical A/S er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 6a: ” 
kemisk industri, behandling af mellemprodukter og fremstilling af kemiske 
produkter.” Virksomheden blev VVM-screenet i august 2006 af HUR i for-
bindelse med udvidelsen af pigmentproduktionen og ændringerne blev af-
gjort som værende ikke VVM-pligtig. 
 
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
(risikobekendtgørelsen), nr. 1666 af 14. december 2006 

Sun Chemical A/S er en såkaldt kolonne 2-virksomhed. Sikkerhedsdoku-
mentet blev accepteret i juli 2008. 
 
Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer 
og pipelines (olietankbekendtgørelsen), nr. 724 af 01/07 2008 
Olietankbekendtgørelsen fastsætter regler for typegodkendelse, indretning, 
inspektion og sløjfning af tanke med tilhørende rørsystemer og pipelines til 
opbevaring eller transport af olieprodukter. Bekendtgørelsen finder ikke an-
vendelse på overjordiske anlæg på listevirksomheder, men der fastsættes 
mindstekrav til godkendelsesvilkår for overjordiske anlæg. Sun Chemical 
A/S har to overjordiske olietanke. Den ene tank er omfattet af bekendtgørel-
sens §§ 25-26, § 27, stk. 1 og 3, § 29, § 34 og §§ 36-42, jf. §§ 50-51.  
Den anden olietank er omfattet af bekendtgørelsens §§ 25-26, § 27, stk. 1 
og 3, § 29, § 31, § 32, § 33, stk. 1 og §§ 35-40, jf. §§ 50-51. 
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§§ 25-29 omhandler etablering af olietanke og vil kun have betydning ved 
etablering af yderligere olietanke. § 34 og §§ 36-42 handler om egenkontrol, 
vedligeholdelse og inspektion. Vilkår om egenkontrol, vedligeholdelse og 
inspektion af Sun Chemical A/S’ olietanke skal så revideres i overensstem-
melse hermed. 
 

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede 
laboratorier, certificerede personer m.v., nr. 1353 af 11. december 2006 
Bekendtgørelsen fastsætter regler for kemiske og mikrobiologiske målinger 
samt prøveudtagninger, og støjmålinger og støjberegninger, der udføres 
som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser i medfør af blandt 
andet lov om miljøbeskyttelse.  
Vilkår om egenkontrol og dokumentation hos Sun Chemical A/S skal revide-
res i overensstemmelse hermed. 
 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen har udgivet en række vejledninger, som lægges til grund ved 
blandt andet myndighedernes godkendelse af og tilsyn med listevirksomhe-
der.  
Vejledning Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder 
(luftvejledningen) angiver nye måder at begrænse og kontrollere emissioner 
til luften. Vejledningen er brugt ved revurdering af luftvilkår i miljøgodkendel-
sen. 

Bedste tilgængelige teknik    
 Den europæiske godkendelsesordning om integreret forebyggelse og be-
kæmpelse af forurening (IPPC-direktivet) blev indført i dansk lovgivning i 
1999 gennem revision af godkendelsesbekendtgørelsen. For de virksom-
hedstyper, der er omfattet af IPPC-direktivet, herunder Sun, udsender EU 
Kommissionen "BAT reference documents" (BREF-dokumenter), som fast-
lægger, hvad der må betragtes som den bedste tilgængelige teknik inden for 
de industrielle brancher, som direktivet omfatter. 
 
Til vurdering af bedste tilgængelige teknik, BAT bruges Miljøstyrelsens for-
tegnelse over referencer til BAT2. 
EU BREF ”Organiske finkemikalier”, 2005. 
EU BREF ”Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer”, 
2003 
EU BREF ”Emissioner fra større oplag af farlige stoffer”, 2005 
 
Redegørelse for vurderingen i forhold til BAT er beskrevet under vurderin-
gen af de enkelte miljøpåvirkninger. 

                                                 
2 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2006 Referencer til BAT vurdering ved 
miljøgodkendelser 
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3.2 Vilkårsændringer

3.2.1. Opsummering 
Overordnet er revurdering fremadrettet, da indgangsvinklen til vilkårene er, 
at virksomheden selv skal arbejde med miljøforbedringer med udgangspunkt 
i BAT. Det kan tydeligst ses i vilkår 15 om status på virksomhedens over-
ensstemmelse med BAT, men også luftemissionsvilkår 4 er revideret med 
udgangspunkt i BAT. 
 
Støjvilkårene blev revurderet i 2006 og reguleringen af virksomhedens 
drænsystem vil fremadrettet ske gennem jordforureningslovens regler. 

3.2.2.  Indretning og drift 
Godkendelsen af KVK fra august 1991 indeholder en række vilkår af generel 
karakter og om indretning og drift: 

 
 

7.1 Generelt 
7.1.1.  Produktionens størrelse 

Der må højst produceres 8.000 t pigment/år og 5.000 t pig-
mentspræparation/år. Dokumentation for det foregående kalender-
års produktion, indsendes hvert år i marts måned til tilsynsmyndig-
heden. 
 

7.1.2.  Råvarer 
Der må kun anvendes råvarer (kemiske stoffer og –produkter 
/materialer), som er registreret jfr. Nyeste KVK liste ”Råvarer KVK”. 
 
Stoffer som i listen har betegnelsen ”udgået” må ikke anvendes. 
 
Registreres eller genregistreres en råvare, som er anmeldepligtig 
til Arbejdstilsynets Produktregister, skal råvaren godkendes af 
Roskilde amt inden den tages i brug i produktionen. Afgørelsen 
skal foreligge senest 4 uger efter den sidste oplysning vedrørende 
råvaren er modtaget hos Roskilde amt. Afgørelsen kan medføre 
vilkår om emissionsbegrænsende foranstaltninger. 
 
Virksomheden skal på forespørgsel fra Roskilde amt fremlægge 
nyeste revision af listen ”Råvarer KVK”. Listen er på godkendel-
sestidspunktet dateret 22. oktober 1990. 
 
Virksomheden skal én gang årlig i marts måned, fremsende doku-
mentation for det foregående kalenderårs forbrug af råvarer med 
klassificeringen Tx, T, C, Xn, E og Fx, til tilsynsmyndigheden. 
 

7.1.3.  Brændselsmængde og driftstimer 
Virksomheden skal én gang årligt i marts måned, fremsende do-
kumentation for det foregående års anvendte type og mængde 
brændsel og driftstimetal for hver kedel i kedelcentralen. 
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Vilkår 7.2.2 – 7.2.7 behandles under punktet om beskyttelse af jord og 
grundvand, eller er uaktuelle, da de stiller krav som allerede er opfyldte. 
 
Der er efterfølgende givet følgende vilkår om indretning og drift i tillægsgod-
kendelser. 
 
Vilkår fra godkendelsen af december 2000 om produktion af flexiverse: 
 

 
 
Vilkår fra godkendelsen af juli 2005 om godkendelse af råvare, DMEA 10-
50%: 
 

 
 

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 2 år efter 
godkendelsesdatoen 

 
2. Anvendelsen af råvare, DMEA 10-50 % er omfattet af vilkårene i 

miljøgodkendelsen af 5. august 1991 (stadfæstet 13. december 
1991) og af tillæg Produktion af flexiverse af 22. december 2000. 

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 2 år efter 
godkendelsesdatoen. 

 
2. Flexiverseanlægget er omfattet af vilkårene i miljøgodkendelsen af 

Kemisk Værk Køge A/S af 5. august 1991 (stadfæstet 13. december 
1991). 

 
3. Virksomheden må, udover de i vilkår 7.1.1 i miljøgodkendelsen af 

Kemisk Værk Køge A/S af 5. august 1991 (stadfæstet 13. december 
1991) nævnte produktionsmængder, producere 10.000 tons vandige 
flexiverse pigmentdispersioner pr. år. 

Derudover rapporteres den i året maksimalt indfyrede brænd-
selsmængde/h. 
 

7.2 Etablering, indretning og drift. 
 
7.2.1 Etablering af nye bygninger og anlæg. 

Projekter vedrørende etablering af nye bygninger og anlæg eller 
flytning af eksisterende anlæg indsendes til godkendelse hos til-
synsmyndigheden. Der henvises i øvrigt til godkendelsens vilkår 
7.2.3., 7.3.2.og 7.4.1. 

 
7.2.8 Drift 

Virksomheden har tilladelse til produktion i døgndrift alle ugens 
dage såfremt godkendelsens øvrige vilkår kan overholdes.  
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Vilkår fra godkendelsen af januar 2006 om etablering af bygning D7a m.m.: 
 

 
 
Vilkår fra godkendelsen af maj 2008 om udvidelsen af pigmentproduktionen: 

 
 
Om rapportering af produktionsmængder er der er i ovennævnte vilkår en 
række krav. I henhold til vilkår 7.1.1 i miljøgodkendelsen af 5. august 1991 
skal Sun Chemical A/S en gang årligt, i marts måned indsende dokumenta-
tion for det foregående kalenderårs produktion til tilsynsmyndigheden. Ifølge 
miljøgodkendelsen må Sun Chemical A/S højst producere 8.000 t pigmenter 
og 5.000 t pigmentpræparationer pr. år.  
Sun Chemical A/S skal endvidere, ifølge vilkår 8.1.4 i miljøgodkendelsen af 
flushproduktionen, dateret den 21. december 1998, i marts måned indsende 
dokumentation for det foregående kalenderårs produktion. Ifølge miljøgod-
kendelsen må Sun Chemical A/S højst producere 20.000 ton flushpasta pr. 
år.  
Virksomheden skal endvidere, ifølge vilkår 8.5 i revideret miljøgodkendelse 
til vandige flexiverse pigmentdispersioner af 22. december 2000 senest i 
marts måned indsende dokumentation for det foregående års producerede 
mængder af vandige flexiverse pigmentdispersioner. Ifølge miljøgodkendel-
sen må virksomheden højst producere 15.000 t flexiverse pigmentdispersio-
ner. 
  

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 2 år efter 
datoen for endelig meddelelse af godkendelsen. 

 
2. Gulvet i bygningen skal støbes i beton med opkant og uden direkte 

afløb til kloak. For at forebygge forurening af grund og renseanlæg 
ved uheld, skal det dannede bassin kunne rumme indholdet af den 
største tank. Gulvet udføres i betontypen B-30-M, der vurderes at 
være velegnet til denne bygnings produktions- og kemikaliemiljø. 

 
3. Lagertanke og rør skal udføres i syrefast, rustfrit stål, der er bestan-

dig mod den pågældende produktions kemiske miljø, f. eks af typen 
AISI 316.  

 
4. Doseringsanlægget må ikke anvendes til andre råvaretyper end de 

der anvendes i den ny produktserie. 

1. Produktionens størrelse (ændring af vilkår 7.1.1 i godkendelsen fra 
1991): 
Der må højst produceres 14.000 t pigmenter/år og 5.000 t pigment-
præparationer/år. Dokumentationen for det foregående kalenderårs 
produktion, indsendes hvert år i marts måned til tilsynsmyndigheden. 
 

2. Sun Chemical A/S støjhandlingsplan skal være fuldført inden udvi-
delsen af pigmentproduktionen, således at virksomheden overholder 
gældende støjvilkår.
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Ændringer af allerede godkendte indretninger kræver formelt godkendelse, 
hvis det giver en væsentlig ændring af forureningen. 
Vilkår om begrænsninger i brugen af råvarer og loft for producerede mæng-
der anvendes traditionelt for at sikre, at virksomheden søger godkendelses-
myndigheden om tilladelse til at udvide produktionen udover de mængder, 
der er lagt til grund for vilkårene. 
Grunden til, at der ikke kun stilles krav til emissionen fra virksomheden, men 
også krav til råvarer og produktionsmængder er bl.a., at godkendelsesmyn-
digheden ved ændringer skal vurdere, om ændringerne lever op til kravet 
om BAT. 
I princippet er ændringer som nævnt reguleret i miljøbeskyttelsesloven, idet 
§ 33 siger, at ”Virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den 
i § 35 nævnte liste (listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, 
før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomhed må heller ikke udvi-
des eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hen-
syn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forure-
ning, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.” 
 
Når der i miljøgodkendelserne stilles vilkår om brugen af råvarer eller loft 
over mængden af produkter, er det en praktisk måde at gøre virksomheden 
opmærksom på, at der er godkendelsespligt efter § 33 i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Men det er virksomhedens ansvar – også uden at der stilles vilkår om det i 
miljøgodkendelsen – at sørge for de nødvendige godkendelser efter § 33, så 
vilkår med begrænsninger i råvarer eller produktionsmængder er i princippet 
overflødige. 
 
Vilkårene ændres således, at styringen af ændringer i højere grad bliver lagt 
over til virksomheden. Sun Chemical A/S skal selv vurdere miljøkonsekven-
serne af evt. ændringer, og dermed om ændringerne er godkendelsespligti-
ge efter miljøbeskyttelseslovens § 33, i stedet for på forhånd at skulle an-
melde miljømæssige uvæsentlige ændringer i råvarer og produktionsmæng-
der. For at tilsynsmyndigheden kan følge alle ændringer, skal Sun Chemical 
A/S lave en årlig status over ændringerne, herunder ændringer i råvarer, og 
rapportere statussen til tilsynsmyndigheden. 
 
Rapporten skal indeholde følgende elementer: 

– Forbrug af råvarer der er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stof-
fer (mængde, ændringer i forhold til foregående kalenderår og æn-
dringer i emissionen). 

– Mængde og fysisk tilstand af de farlige stoffer på virksomheden i for-
hold til risikobekendtgørelsen og ændringer i mængder i forhold til 
det foregående kalenderår. 

– Produktion i tons (fordelt på produkter), ændring i produktionen i for-
hold til foregående kalenderår og ændringer i emissionen. 

– Ændringer i bygninger i forhold til det foregående kalenderår. 
– Ændringer i emissionsbegrænsende foranstaltninger i forhold til de 

foregående kalenderår. 
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– Affaldsproduktion, herunder den samlede affaldsmængde, hvilke 
mængder der går til henholdsvis genanvendelse, forbrænding og de-
ponering, opdeling af affaldsmængden på væsentlige fraktioner og 
virksomhedens indsats til sortering af affaldet. 

– Beskrivelse af initiativer til indførelse af fornybar energi og forøgelse 
af energieffektiviteten, totalt brændstofforbrug samt brændstofforbrug 
fordelt på type, energiforbrug fordelt på væsentlige produktionspro-
cesser/aktiviteter og udledninger af fx CO2, NOx og SO2 fra egen 
energiproduktion. 

 
Som et element i BAT, bl.a. som defineret i EU BREF ”Organiske finkemika-
lier”, afsnit 5.3 om miljøstyring, skal der laves en række procedurer om regu-
leringen af miljøforhold i driften. Sun Chemical A/S har allerede i dag i stort 
omfang disse procedurer, men Miljøcenter Roskilde vurderer, at en formali-
sering af procedurerne i form af et driftsvilkår, vil øge fokus på vigtigheden af 
procedurerne. Derfor stiller Miljøcenter Roskilde et nyt driftsvilkår med ud-
gangspunkt i afsnit 5.3 i EU BREF ”Organiske finkemikalier”: 
 
Sun Chemical A/S skal implementere procedurer der understøtter virksom-
hedens miljøarbejde med specielt opmærksomhed på: 

– Organisationens struktur og ansvar i forhold til miljø 
– Uddannelse og kompetence i forhold til miljø 
– Kommunikation af emner med relevans til miljø 
– Medarbejderinddragelse i miljøarbejdet 
– Dokumentation af virksomhedens miljøforhold 
– Effektiv proceskontrol i forhold til emission 
– Vedligeholdelsesprogrammer, herunder tæthed af udstyr og belæg-

ning 
– Nødberedskab i forhold til emissioner 
– Sikring af overensstemmelse med miljølovgivningen 

 
Desuden skal Sun Chemical A/S lave driftsinstrukser, der angiver hvorledes 
anlægget skal drives. Instrukserne skal være rettet mod driftspersonalet, der 
ved hjælp af instrukserne skal kunne drive anlægget på en sådan måde, at 
miljøgodkendelsens vilkår overholdes. 
 
Driftsinstrukserne skal som minimum indeholde: 

 Generel information, herunder bl.a. hvor selve miljøgodkendelsen 
og andet relevant materiale kan findes. 

 Arbejdsrutiner, herunder: 
 Plan for tilsyn og vedligeholdelse af anlægget, herunder 

håndtering af uheld. 
 Analysestrategi, herunder egenkontrol ifølge miljøgod-

kendelsen. 
 Beskrivelse af tæthedskontrol 
 Beskrivelse vedrørende regnvand og perkolat. 
 Beredskab ved brand. 
 Beskrivelse af gennemførelse af emissionsmålinger 
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Driftsinstrukserne skal løbende opdateres, så de altid er i overensstemmelse 
med de nyeste godkendelser, accepter og påbud.  

3.2.3. Luftforurening 
I godkendelsen af KVK fra 1991 er givet følgende luftemissionsvilkår: 
 

7.3. Luftformige emissioner 
7.3.1 Målested 

Der skal etableres mulighed for udtagning af prøver i alle afkast. 
Målestederne skal placeres, således at der skabes mulighed for 
repræsentative målinger jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 1990 
vedrørende Begrænsning af luftforurening fra virksomheder. For 
eksisterende afkast skal målestederne være etableret inden 1. ja-
nuar 1992. 
 

7.3.2 Placering af afkast 
Ændring i placering af eksisterende afkast samt etablering af nye 
afkast kan gennemføres, såfremt det forinden overfor tilsynsmyn-
digheden dokumenteres, at de i miljøgodkendelsen anførte vilkår 
vedrørende emissionskoncentrationer, luftmængder og B-værdier 
er overholdt. 
 
Ovenstående må ikke igangsættes før tilsynsmyndigheden har 
godkendt dokumentationsmaterialet.  
 
Ved etablering af nye afkast med udsugning af procesluft, ventila-
tionsluft fra delprocesser o.l. skal et af tilsynsmyndigheden god-
kendt måleprogram være gennemført senest 3 måneder efter, at 
afkastet er taget i brug. 
 
Ligeledes skal der senest 3 måneder efter, at afkastet er taget i 
brug, fremsendes beskrivelse at dette, med nummerering, fotore-
gistrering, funktion, luftmængder og emissionsværdier. 
 

7.3.3. NOx 
Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 
1 gang årligt, kunne dokumentere, at følgende grænseværdi er 
overholdt for NO2: 
 
B-værdi:  0,125 mg/m3 
 
Dokumentationen for overholdelse af B-værdien skal foreligge som 
OML-multipointberegninger. Forudsætningerne for beregningerne 
skal godkendes af tilsynsmyndigheden. 
 
Kedelcentral (C6) 
Emissionen af NOx i røggassen fra kedelcentralen må ikke oversti-
ge 140 mg/indfyret MJ ved maximal belastning. 
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Røggashastigheden i skorstenen fra kedelcentralen skal være 
mindst 7 m/s ved laveste belastning. 
 
Røggastemperaturen før indgang til skorsten registreres på 
døgnrapport af kedelpasser. 
 
Alarmer fra de installerede foranstaltninger samt eventuelle 
standsninger på grund af alarm udskrives på alarmprinter. Ud-
skrifterne arkiveres sammen med døgnrapporten i 2 år. 
 
Døgnrapporten skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 
 
Varmecentral (D51) og hedtolieanlæg (D8) 
Emissionen af NOx i røggassen fra varmecentralen i bygning D51 
og hedtolieanlægget i D8 må, ved maksimal belastning ikke 
overstige: 

ved gasoliefyring: 100 mg/ indfyret MJ 
ved gasfyring: 60 mg/indfyret MJ 
 

Anlæggene skal i videst muligt omfang forsynes med det nød-
vendige antal prøvetagningsstudse til måling af emissioner m.v. 
Disse skal etableres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 6/1990 om begrænsning af luftforurening fra virk-
somheder. 
 
Som dokumentation for, at vilkåret er overholdt, skal der senest 
januar 1992, foretages målinger af indholdet af kvælstofoxider i 
røggassen fra kedelcentralens 3 kedler (C6), fra varmecentralen 
(D51) og fra hedtolieanlægget (D8). 
 
Målingerne skal udføres indenfor det CO2%- og belastningsom-
råde, hvorunder anlæggene styres under normal drift. 
 
Målingerne skal udføres af et af Statens Tekniske Prøvenævns 
autoriseret firma. 
 
Målingerne skal udføres efter de retningslinier, der er opstillet i 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1996 om begrænsning af luftforu-
rening fra virksomheder. 
 
Målingerne skal gentages på tilsynsmyndighedens forlangende, 
dog højst én gang årligt. 
 
Pigmentproduktionen (C4 og B5) 
NOx emitteres kun fra afkast C4.46 og B5.29. Emissionen må ik-
ke overstige 500 mg/norm.m3 målt som timemiddelværdi i hvert 
afkast. Den maksimale luftmængde er 5000 m3/h. 
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Målingerne skal udføres efter de retningslinier, der er opstillet i Mil-
jøstyrelsens vejledning nr. 6/1996 om begrænsning af luftforure-
ning fra virksomheder.  
 

7.3.4. SO2 
Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 
1 gang årligt, kunne dokumentere, at følgende grænseværdier er 
overholdt for SO2: 
 
Emissionen som timemiddelværdi: 500 mg/norm.m3 
B-værdi:   0,25 mg/m3 
 
Målingerne skal udføres i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 
6/90. Målingerne skal udføres af et af Statens Tekniske Prøve-
nævn autoriseret firma. 
 
Dokumentationen for overholdelse af B-værdien skal foreligge som 
OML-multipointsberegninger. Forudsætningerne for beregninger 
skal godkendes af tilsynsmyndigheden. 
 
Tilsynsmyndigheden kan herudover i tilfælde af, at timemiddelvær-
dien overskrider emissionsgrænserne med en faktor 2 kræve må-
linger og beregninger gentaget. 
 

7.3.5. Ammoniak 
Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 
1 gang årligt, kunne dokumentere, at følgende grænseværdier er 
overholdt for ammoniak: 
 
Emissionen som timemiddelværdi: 500 mg/norm.m3 
B-værdi:   0,3 mg/m3 

 

Målingerne skal udføres efter de retningslinier, der er opstillet i Mil-
jøstyrelsens vejledning nr. 6/1996 om begrænsning af luftforure-
ning fra virksomheder.  
 
Dokumentationen for overholdelse af B-værdien skal foreligge som 
OML-beregninger. Forudsætningerne for beregningerne skal god-
kendes af tilsynsmyndigheden. 
 
Tilsynsmyndigheden kan herudover i tilfælde af, at timemiddelvær-
dien overskrider emissionsgrænserne med en faktor 2 kræve må-
linger og beregninger gentaget. Virksomheden skal herudover 4 
gange årligt udføre egenkontrolmålinger af virksomhedens emissi-
on af ammoniak. 
 
Målingerne udføres i øvrigt som beskrevet i Miljøstyrelsens vejled-
ning nr. 6/90 bilag D. 
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Egenkontrolmålingerne og den tilhørende målerapport sendes til 
tilsynsmyndigheden 1 gang årligt i marts måned. 

 
7.3.6. Yderligere undersøgelser 

Virksomheden skal inden udgangen af 1991 udarbejde et pro-
gram for prøvetagning og analyse for stofferne: 
 
3,3´-Dichlorbenzidin, dihydrochlorid 
Formaldehyd 
Phthalsyreanhydrid 
Eddikesyre 
Ethylenglycol 
Iso-propanol 
2,4-Dinitroanilin 
Natriumnitrit 
Beta-naphtol 
Betaoxynaphtosyre 
4-aminotoluen-3-sulfonsyre 
Bariumchlorid 
Organophosphorsyre 
Miniralsk terpentin 
Kobbersulfat 
Para-tertiærbutylbenzoesyre 
Ethoxyleret kokosamin 
 
Programmet skal indeholde oplysninger om, den samlede mas-
sestrøm for hvert stof, hvilke afkast og på hvilken form stoffet kan 
emitteres. Programmet skal derudover indeholde en beskrivelse 
af, hvilke prøvetagnings- og analysemetoder, der foreslås an-
vendt. Endelig skal der foreligge en tidsplan for programmets 
gennemførelse. 
 
Relevante afkast skal. Udover analyse for de specifikke stoffer, 
underkastes analyse for total organisk kulstof. 
 
Programmet sendes til godkendelse hos tilsynsmyndigheden in-
den udgangen af 1991. 
 
Såfremt der under analysearbejdet konstateres stoffer, der ikke 
er nævnt i ovenstående liste skal tilsynsmyndigheden underret-
tes derom. 
Tilsynsmyndigheden vil da efterfølgende vurdere, om disse skal 
medtages i et fornyet prøvetagnings- og analyseprogram. 
 
Efter programmets gennemførelse fastlægger tilsynsmyndighe-
den de endelige emissionsgrænseværdier, B-værdier og eventu-
elt Br-værdier for ovennævnte stoffer. Der vil, i forbindelse her-
med, blive sat tidsfrist for eventuelle ændringer i emissionsfor-
holdene. 
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7.3.7. n-Butylacetat 
Virksomheden skal inden udgangen af 1991 fremsende et pro-
jektforslag for emissionsbegrænsning af n-butylacetat til tilsyns-
myndigheden. Projektet skal indeholde følgende dokumentation: 
• Hvilken type emissionsbegrænsning (renere teknologi eller 

rensning) der tænkes undersøgt. 
• Beskrivelse af projektet, hvilke processer/afkast der er omfat-

tet samt eventuelle pilotforsøg. 
• Tidsplan for projektets gennemførelse. 

 
Projektforslaget skal godkendes af tilsynsmyndigheden. 
 
Efter projektets gennemførelse, dog senest ved udgangen af 
1994, skal virksomheden kunne overholde følgende emissions-
grænser og B-værdier for n-butylacetat: 
 
Emissionen som timemiddelværdi: 100 mg/norm.m3 
B-værdi:   0,1 mg/m3 
 
Udformningen af måleprogrammet til dokumentation for overhol-
delse af emissionsgrænseværdien, skal ske under hensyntagen 
til luftvejledningens afsnit om kontrolregler for præstationskontrol 
og stikprøvemålinger. 
 
Målingerne skal udføres i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 
nr. 6/90 bilag D. 
 
Dokumentationen for overholdelse af B-værdien skal foreligge 
som OML-multipointberegninger. Forudsætningerne for bereg-
ninger skal godkendes af tilsynsmyndigheden. 
 
Endelige vilkår for om emissionskontrol, B-værdier og vedlige-
holdelse af rensningsudstyr fastlægges af tilsynsmyndigheden på 
baggrund af projektets resultater. 
 

7.3.8 2-Chloranilin og 2,4-dimethylanilin 
Virksomheden skal inden udgangen af 1992 fremsende projekt til 
emissionsbegrænsning af 2-Chloranilin og 2,4-dimethylanilin til 
tilsynsmyndigheden. Projektet skal indeholde en analyse af, hvil-
ke mulige metoder, der kan anvendes (renere teknologi eller 
rensning) samt en vurdering af, hvilke koncentrationsniveauer, 
der kan opnås ved anvendelse af de pågældende teknologier. 
Endelig skal der foretages en vurdering af omkostningsniveauet 
for de enkelte projekters gennemførelse. 
 
Projektet skal som minimum kunne dokumenterer, at følgende 
emissionsgrænser og immissionsgrænser kan opnås: 
 



 

Side 36 af 84   Revurdering af miljøgodkendelse          November 2009
   
 

 

2-Chloranilin 
Emission som timemiddelværdi: 0,5 mg/norm.m3 
B-værdi:  0,001 mg/m3 

 
2,4-Dimethylanilin 
Emission som timemiddelværdi: 0,5 mg/norm.m3 
B-værdi:  0,001 mg/m3 
 
Tidsplan for projektets gennemførelse samt efterfølgende doku-
mentation af emissioner og immissioner godkendes af tilsyns-
myndigheden. 
 
Endelige vilkår for emission, B-værdi, emissionskontrol og vedli-
geholdelse af eventuelt rensningsudstyr fastlægges af tilsyns-
myndigheden på baggrund af resultaterne af ovennævnte under-
søgelse. 
 

7.3.9 Andet støv, herunder pigment- og saltstøv 
 
Støv fra produktion af pigmenter og –præparationer 
Procesafkast der emitterer andet støv, herunder pigment- og 
saltstøv, som ikke allerede har emissionsbegrænsning skal for-
synes med posefiltre, pladefiltre eller tilsvarende form for effektiv 
rensning. 
 
Støvbegrænsende renseforanstaltninger forsynes med differens-
trykmåler for at undgå tilstopning og for at minimere risiko for læ-
kage på filtrene. Drift og vedligehold udføres jf. drifts- og vedlige-
holdelsesvejledning.  
 
Renseforanstaltninger og måleudstyr skal være etableret inden 
udgangen af 1993. 
 
Der skal føres journal over eftersyn med dato for eftersyn, repa-
ration og udskiftninger samt eventuelt forekomne driftsforstyrrel-
ser. 
 
Støv fra fyringsanlæg 
Ved fyring med flydende brændsel i kedelcentral (C6) og varme-
central (D51), må emissionen af støv ikke overstige 100 
mg/norm.m3 målt som timemiddelværdi ved maksimal belastning. 
 
Støv fra sandblæseri 
Der skal, inden 1. januar 1992, indsendes målerapport for emis-
sionen af støv fra sandblæseriet. 
 
Vilkår for afkast fra sandblæseriet vil herefter blive udformet af 
tilsynsmyndigheden. 
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I godkendelsen af råvare, DMEA af 6. juli 2005, er der et vilkår 3 om luftforu-
rening: 
 

 
 
I godkendelsen af bygning D7a m.m. fra januar 2006 er der også stillet vilkår 
om luftforureningen. 

3. Virksomheden skal overholde følgende immissionsgrænseværdi: 
   DMEA: 0,005 mg/m3 

Støv fra slibemaskiner og skæremaskiner 
Koncentrationen af støv i afkast fra slibemaskiner og skæremaski-
ner må ikke overstige 20 mg/norm.m3, målt som 1 times middel-
værdi. 
 
Dokumentationen for, at ovenstående grænseværdi er overholdt, 
indsendes til tilsynsmyndigheden inden 1. januar 1993. 
 
Målinger 
Virksomheden skal udføre støvemissionsmålinger, såfremt til-
synsmyndigheden forlanger det, dog højst én gang årligt. 
 
Målingerne skal udføres af et af Statens Tekniske Prøvenævn au-
toriseret firma. 
 
Målingerne på fyringsanlæggende skal udføres indenfor det 
CO2%- og belastningsområde, hvorunder anlæggende styres un-
der normal drift. 
 
Målingerne skal i øvrigt udføres efter de retningslinier, der er opstil-
let i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1990 om begrænsning af luft-
forurening fra virksomheder. 
 
B-værdi for støv 
Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 
1 gang årligt, kunne dokumentere, at B-værdien for støv på 0,08 
mg/m3 er overholdt. Dokumentation herfor skal foreligge første 
gang den 1. juni 1993. Beregningen af immissionen skal udføres 
efter OML-multipointmodellen og således, at den inderste receptor-
ring i ingen punkter når ud over virksomhedens skel. 
 
Dokumentationsprogrammet, der skal ligge til grund for immissi-
onsberegningerne skal, forinden målingerne udføres, godkendes 
af tilsynsmyndigheden. 
 

7.3.10 Andre forhold 
Afkast fra udsugning af udstødningsgasser, svejserøg, slibemaski-
ner og lignende skal føres mindst 2 meter over tagryg. Ovenståen-
de skal være udført inden 1. januar 1992.
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Luftvilkårene i godkendelsen af KVK fra august 1991 er i stort omfang blevet 
revurderet i forbindelse med godkendelsen af udvidelsen af pigmentproduk-
tion i 2008, men de tidligere vilkår er ikke formelt ophævet. 
 
Vilkår om luftemission fra godkendelsen af udvidelsen af pigmentpro-
duktionen af maj 2008: 

 
Stof  
CAS nr. 

Hovedgruppe 
Klasse 

Bygning/ 
Afkast 

Emissions-
grænseværdi 
mg/Nm3 (tør) 

B-værdi 
mg/m3 

Anilin 
62-53-3 

Hovedgruppe: 
2 
Klasse: I 

B5F/Fældekar 
4-5-6 
B4/Ovne 
B5P/Presser 
A5/Spraytørrer 

5 0,08 

Eddikesyre 
64-19-7 

Hovedgruppe: 
2 
Klasse: II 

B5F/Fældekar 
4-5-6 100 0,1 (Lugt) 

3,3’-diclorbenzidin, 2-
dihydrochlorid 
612-83-9 
(Som dichlorbenzidin 
og salte heraf) 

Hovedgruppe: 
1 
Klasse: II 

B5F/Diazokar 
B4/Ovne 
A5/Spraytørrer 2,5 0,005 

Natriumnitrit 
7632-00-0 

Hovedgruppe: 
1 
Klasse: II 

B5F/Fældekar 
1-2-3 
B5F/HSM 

2,5 0,004 

3-hydroxy-2-
naphthalencarboxylsyre 
(BONA) 
92-70-6 

Hovedgruppe: 
2 
Klasse: II 

B5F/Fældekar 
1-2-3 
B4/Ovne 100 0,08 

2-naphthol 
135-19-3 

Hovedgruppe: 
1 

B5F/HSM 
B4/Ovne 2,5 0,002 

5.  Der skal etableres lokalafsug fra råvaretankene og tromleaftapningen. 
Lokalafsugene skal samles i et enkelt afkast, der skal føres mindst 1 
m over tag og være opadrettet (se Vurdering pkt. 3.2). Afkastvolumen: 
3000 m3/h. 

 
6. Virksomheden skal overholde følgende immissionsgrænseværdier: 
  Propylenglycol: 1 mg/m3 
 Dipropylenglycol: 1 mg/m3 

3. Virksomheden skal senest 31. marts 2009 overholde de i tabellen angiv-
ne emissionsgrænseværdier i alle de nævnte afkast. Immissionsgrænse-
værdierne for virksomhedens bidrag til immissionen (B-værdier) for de en-
kelte stoffer skal overholdes fra godkendelsens dato: 
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Stof  
CAS nr. 

Hovedgruppe 
Klasse 

Bygning/ 
Afkast 

Emissions-
grænseværdi 
mg/Nm3 (tør) 

B-værdi 
mg/m3 

Klasse: II 

Bariumchlorid 
10361-37-2 

Hovedgruppe: 
2 
Klasse: III 

B5F/Hjælpekar 
1-2-3 5 0,02 

2-amino-5-methyl-
benzen-sulfonsyre (4B-
syre) 
88-44-8 

Hovedgruppe: 
2 
Klasse: II 

B5F/Hjælpekar 
1-2-3 100 0,08 

2,4-dimethylanilin 
95-68-1 

Hovedgruppe: 
1 
Klasse: II 

B5F/Fældekar 
4-5-6 
B5P/Presser 
B4/Ovne 
A5/Spraytørrer 

2,5 0,03 

2-methylbenzenamin 
(2-methylanilin) 
95-53-4 

Hovedgruppe: 
2 
Klasse: I 

B5F/Fældekar 
4-5-6 
B5P/Presser 
B4/Ovne 
A5/Spraytørrer 

 
2,5 

 
0,04 

4-methylbenzenamin 
(4-methylanilin) 
106-49-0 

Hovedgruppe: 
1 
Klasse: II 

B5F/Hjælpekar 
B4/Ovne 2,5 0,04 

2,4-dimethylacetanilid  
2050-43-3 

Hovedgruppe: 
2 
Klasse: II 

B5F/Fældekar 
4-5-6 
B4/Ovne 

100 0,08 

Acetoacetanilider 
Hovedgruppe: 
2 
Klasse: II 

B5F/Fældekar 
4-5-6 100 0,08 

Acetanilid 
103-84-4 

Hovedgruppe: 
2 
Klasse: II 

B5F/Fældekar 
4-5-6 
B4/Ovne 

100 0,08 

N-methyl-2-pyrrolidon 
872-50-4 

Hovedgruppe: 
2 
Klasse: III 

B5F/sydlige 
del af B5F 300 0,5 

2,2’-iminodiethanol 
(diethanolamin) 
111-42-2 

Hovedgruppe: 
2 
Klasse: I 

B5F/sydlige 
del af B5F 

 
5 

 
0,01 

Støv i øvrigt* Støv i øvrigt 
(tørt) 
Hovedgruppe 
2 
Klasse: - 

Alle afkast  
10 

 
0,08 
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Emissionsgrænsen anses for overholdt, såfremt middelværdien er min-
dre end eller lig grænseværdien. 
 
B-værdien anses for overholdt, såfremt virksomhedens bidrag til omgi-
velserne i ethvert punkt uden for virksomhedens areal er mindre end el-
ler lig B-værdien. 
 
Dokumentationen skal ske i form af minimum 3 målinger hver af en ti-
mes varighed fra nærmere specificerede afkast efter aftale med til-
synsmyndigheden. Der måles kun på de væsentligste afkast. Der skal 
indgå målinger af både massestrøm og emission i afkast fra fældekar 4, 
5 og 6, for relevante aniliner (herunder bl.a. anilin, 2-methylanilin, 2,4-
dimethylanilin). 
 
Måleprogram, herunder hvilke afkast der skal måles på, og hvilke emis-
sioner der kan beregnes samt produktionsforhold under målingerne, 
skal aftales med og accepteres af tilsynsmyndigheden, inden målinger-
ne iværksættes. 
Målinger skal foretages i henhold til gældende vejledninger fra Miljøsty-
relsen.  
Målingen skal udføres senest den 31. december 2008, når virksomhe-
den er i fuld normal drift. 
På baggrund af emissionsmålingerne og beregnede massestrømme og 
emissioner, skal virksomheden lade udarbejde en OML-beregning med 
den gennemsnitlige timeemission for den/de dimensionerende paramet-
re som kildestyrke. Der skal vedlægges udskrift af beregningsresulta-
terne, inddata såvel som uddata. Beregningerne skal som minimum ske 
i den receptorhøjde, der modsvarer den højeste af de omgivende eksi-
sterende og planlagte nye høje bebyggelser ved virksomheden, samt 
aktuelle terrænforhold. 
Emissionsmålingerne skal udføres af et firma, der er akkrediteret under 
DANAK til at udføre prøvetagning og analyse af luftemissioner. OML-
beregninger skal udføres af firma, der forinden er accepteret af tilsyns-
myndigheden. 
 
Den samlede dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 
6 uger efter at målingerne er udført. Dokumentationen skal indeholde 
de oplysninger som er nødvendige for at vurdere måle og bereg-
ningsresultater, herunder oplysninger om driften ved prøvetagningen, 
alle delresultater, vurdering af ubestemtheden og evt. afvigelser fra må-
lestandard. 
 
Tilsynsmyndigheden kan herudover, højst 1 gang årligt, kræve doku-
mentation for at de i vilkår 3 stillede vilkår er overholdt. Dokumentatio-
nen kan tillige kræves såfremt vilkår 3 er overskredet. 
 

4. Virksomheden skal udarbejde en handlingsplan for reduktion af emissi-
onen fra de 3 afkast fra fældekar 4,5 og 6. Handlingsplanen skal frem-
sendes til Miljøcenter Roskilde inden 1. september 2008. 
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Vilkårene i godkendelsen af udvidelsen af pigmentproduktionen er rets-
beskyttet til 15. maj 2016, men opdateres i forhold til udviklingen siden god-
kendelsen blev givet. Blandt andet er handlingsplanen som nævnt i vilkår 4 i 
godkendelsen af udvidelsen af pigmentproduktionen lavet, og en gennem-
gang fra FORCE har vist, at kun for 2,4-dimethylanilin er massestrømmen 
overskredet. 
 
Miljøcenter Roskilde vælger af hensyn til overskueligheden, at sammenskri-
ve luftemissionsvilkårene og redigere vilkårene.  
 
Redigering af vilkårene er også at samle op på den viden der er genereret 
siden godkendelsen i 1991. 
 
Dansk Toksikologi Center (DTC) grupperede i 2000 nogle af emissionerne 
med et formål at få en simplere kontrol. DTC bedømte 32 stoffer, og inddelte 
de 16 stoffer i 4 grupper med henholdsvis 5, 5, 3 og 3 stoffer. De resterende 
stoffer havde ikke fælles træk indbyrdes eller med de fire grupper, og må 
derfor behandles separat. 
 
Kriterierne for inddeling i grupper er: 
1. Samme gruppe  

Hvis stoffet falder inden for samme gruppe svarer det til, at den kritiske 
effekt af stofferne overordnet falder inden for samme kategori. 
Gruppe 1: Kronisk virkende stoffer – typisk kræftfremkaldende stoffer 

 
5. Virksomheden skal udføre vedligehold og kontrol med renseforanstalt-

ninger i forbindelse med luftforurening. For støvfiltre aflæses differens-
tryk over filteret jævnligt for at tjekke, at anlægget fungerer optimalt. For 
vandige luftvaskere, med kontinuert flow, testes pumpesystemet. For 
basiske luftvaskere tjekkes tilsluttede pH-metre jævnligt. Dokumentation 
skal opbevares i driftsvejledningen og stilles til rådighed for tilsynsmyn-
digheden. 

 
6. Virksomheden skal minimum en gang årligt gennemføre et vedligehol-

delsescheck af alle renseforanstaltninger. Eventuelle skader skal repa-
reres og rapporteres i en logbog. Logbogen skal opbevares i 5 år og 
skal til en hver tid være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. 

 
7. Udledningen via skorstenen fra kedelcentralen må ikke overstige: 

• NOx regnet som NO2: 125 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % O2. 
• CO: 75 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % O2.  
 
Hvert 2. år udføres præstationskontrol for NOx og CO. Ved præstations-
kontrollen udtages 2 prøver af ca. 45 minutters varighed under driftsfor-
hold, hvor emissionen må antages at være maksimal. Målingerne udfø-
res som akkrediterede målinger og efter Miljøstyrelsens luftvejledning 
nr. 2/2001. 
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Gruppe 2: Stoffer med en akut eller subkronisk virkning, hvor en på-
virkning over en vis tid er nødvendig for at der sker en effekt. 

Gruppe 3: Stoffer hvor lugten er den begrænsende faktor. 
Gruppe 4: Stoffer der har en umiddelbar akut virkning. 
 

2. Strukturelt ensartede stoffer med formodet samme toksikophor:  
Toksikophoren er den del af det kemiske stof, der vurderes at være år-
sag til den toksiske effekt. Hvis stofferne har samme kemiske grund-
struktur og har samme toksikophor, er der en stor sandsynlighed for, at 
de har samme effekt på organismen. 
 

3. Samme kritiske effekt/samme effekt. 
To eller flere stoffer, der ved det laveste eksponeringsniveau f.eks. har 
en irriterende effekt på slimhinderne eller en effekt på leveren, må siges 
at have den samme kritiske effekt. For de stoffer, hvor den kritiske effekt 
ikke er kendt, kan man sammenligne alle de overordnede effekter, stoffet 
har på organismen.   
 

Til vurderingen af stofferne har DTC anvendt ovennævnte tre kriterier. Det 
første kriterium anvendes til at lave en overordnet udvælgelse blandt stof-
ferne. De næste to kriterier anvendes til yderligere inddeling og udvælgelse 
af toksikologisk ensvirkende stoffer. 
 
De fire grupper er: 
Br-gruppe A 
Stofnavn CAS-nr. Maksimal emission 

g/s 
 

B-værdi 
mg/m3 

o-Toluidin 95-53-4 0,0072 0,04 
p-Toluidin 106-49-0 0,000097 0,04 
2,4-dimethylanilin, 
2,4-xylidin 

95-68-1 0,017 0,03 

Anilin 62-53-3 0,0037 0,08 
2-amino-5-methyl-
benzensulfonsyre 

88-44-8 0,0037 0,08 

Beregnet resulterende B-værdi, Br 0,035197 0,04 
 
Br-gruppe B 
Stofnavn CAS-nr. Maksimal emission 

g/s 
 

B-værdi 
mg/m3 

2,4-Dimethyl-
acetoacetanilid 

97-36-9 <0,00000014 0,2 

2,4-Dimethyl-
acetanilid 

2050-43-3 0,00029 0,09 

2-Methyl-
acetoacetanilid 

93-68-5 <0,00000014 0,08 

Acetanilid 103-84-4 0,0021 0,08 
Acetoacetanilid 102-01-2 <0,00000014 0,08 
Beregnet resulterende B-værdi, Br 0,00239014 0,08 



 

Revurdering af miljøgodkendelsen   November 2009                Side 43 af 84 

 
Br-gruppe C 
Stofnavn CAS-nr. Maksimal emission 

g/s 
B-værdi 
mg/m3 

Eddikesyre 64-19-7 0,0048 0,1L 
p-tert-
Butylbenzoesyre 

98-73-7 0,0000095 0,01 

Beta-oxy-
naphthosyre 

92-70-6 0,0001 0,08 

Beregnet resulterende B-værdi, Br 0,00239014 0,1 
 
Br-gruppe D 
Stofnavn CAS-nr. Maksimal emission 

g/s 
 

B-værdi 
mg/m3 

Ethanolamin 141-43-5 <0,0059 0,01 
Ethylenglycol 107-21-1 <0,00033 0,3 
Diethylenglycol 111-46-6 0,01 0,4 
Beregnet resulterende B-værdi, Br 0,01623 0,026 
 
Det er kun enkelte B-værdier, der er på Miljøstyrelsens liste over B-værdier. 
 
DTC´s konklusion var, at Br-grupperne B, C og D kun havde en meget be-
grænset bidrag til immissionen, og der vil ikke være behov for supplerende 
beregninger for den samlede stofgruppe. 
 
For Br-gruppe A var konklusion, at denne gruppe af stoffer muligvis kan 
medføre en overskridelse af Br -værdien, når der udføres en immissionsbe-
regning med samtidig emission af alle 5 stoffer. 
Anbefalingen var, at der udføres en OML-beregning for denne gruppe af 
stoffer, da forhøjede emissioner kan medføre at Br -værdien overskrides. 
DTC skriver, at det må overvejes, at føre speciel kontrol med emissionen af 
stofferne i denne gruppe, eller at udføre reducerende foranstaltninger, så 
der ikke opstår tvivl om overholdelse af kravene til påvirkningen af omgivel-
serne. 
 
I 2001 fik Sun udført en immissionsberegning på gruppe A stofferne, og re-
sultatet viste at den maksimale 99 % -fraktil var 0,017 mg/m3 sammenholdt 
med en beregnet Br-værdi på 0,04. 
 
Seneste beregninger af emissionerne generelt, dvs. uden for gruppeindde-
lingen, er fra 2005: 

Stof Hovedgr. Massestrøm,
g/h 

Grænseværdier 
Massestrøm/emission 

(g/h)     (mg/Nm3) 
3,3-dichlorbenzidin 1/II 0,3 25/2,5 
Natriumnitrit 1/II 0,002 25/2,5 
2-naphtol 1/II 0,005 25/2,5 
2,4-dimethylanilin 1/II 414,2 25/2,5 
2-methylanilin 1/II 17,8 25/2,5 
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p-toluidin 1/II 0,75 25/2,5 
2,4-
dimethylacetanilid 

2 2,2 2000/100 

Anilin 2 32,2 100/5 
Acetoacetanilider 2 1710 2000/100 
Acetanilid 2 18,5 2000/100 
N-methyl-2-
pyrrolidon 

2 750 6250/300 

Eddikesyre 2 30,8 6250/300 
Beta-oxy-
naphthosyre 

2 0,7 2000/100 

Bariumchlorid 2 0,01 6250/300 
2-amino-5-methyl-
benzensulfonsyre 

2 11,3 2000/100 

Diethanolamin 2 75 100/5 
 
Ud fra disse data er især 2,4-dimethylanilin interessant, da massestrømmen 
er overskredet. Sun Chemical har dog gjort opmærksom på, at en analyse 
fra 2008 viser en massestrøm på kun 17g/h. 
 
2-methylanilin, diethanolamin og til dels anilin er også interessante, da mas-
sestrømmene er relative store i forhold til massestrømsgrænse. 
 
En del af emissionen stammer fra fældekar 4, 5 og 6 i pigmentproduktionen, 
og der er i godkendelsen af udvidelsen af pigmentproduktionen fra maj 2008 
stillet vilkår om en handlingsplan for reduktionen af emissionen fra disse 
fældekar. 
 
Miljøcenter Roskilde modtog projektforslaget, dateret den 25. juni 2008, og 
projektet blev realiseret i 2009. Følgende ændringer blev lavet: 

– Niveaustyring af reservoir. 
– Alarm på manglende trykluft. 
– Styring af ventilator, så afsugning først kan starte når vandflow er 

OK. 
– Overløb af reservoir føres til kloak. 
– Tømning a reservoir skal ske ved hjælp af eksisterende pumpe og 

føres til F-kar eller kloak. 
– Håndbetjente ventiler skal kunne sikres med lås. 
– Afsugningskanalen fra F4 og F5 skal være med tilbageløb til karet. 

 
Målinger viser, at luftvaskerne kun har en lille effekt.  
 
Sun Chemical A/S har den 1. marts 2009 sendt et notat om revurdering af 
luftemissioner på Sun til Miljøcenter Roskilde. Notat er vedlagt som bilag B. 
 
Notatet peger på en række ændringer med indflydelse på luftemissionen. 
For pigmentområdet er der for anilinerne den væsentlige ændring, at der 
generelt produceres ved lavere temperatur (80 oC i stedet for 95 oC), og der 
tilsættes et mindre overskud af koblingskomponenten (7 % i stedet for 10 
%). I 2009 er visse dele af produktionen lukket ned, og råvarer er udgået. I 
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pigmentområdet er råvarerne 2-napthol, bariumchlorid, N-metyl-2-pyrrolidon 
og diethanolamin udgået. 
 
I flush-produktionen anvendes ikke længere tørre pigmenter, men udeluk-
kende våde pigmenter (filterkager) fra den interne produktion af røde pig-
menter. Produktionen af gul og blå flushpasta er ophørt. Støv fra håndterin-
gen af pigmenter er derfor ophørt. 
 
For Predisol er der ikke de store ændringer siden 2003 og for vandige dis-
persioner er der for flexiverse etableret en ekstra produktionslinie. Dipropy-
lenglycol anvendes ikke mere. 
 
Sun Chemical A/S konklusion på luftemissionen er, at kun følgende emissi-
oner er væsentlige: 

– 2-metylanilin (CAS 95-53-4) 
– 2,4-dimethylanilin (CAS 95-68-1) 
– Solventnaphta (CAS 64742-94-5) 
– N-butylacetat (CAS 123-86-4) 

 
Sun Chemical A/S vurdering er foretaget af virksomhedens kemikere ud fra 
det budgetterede råvareforbrug for 2009, og Miljøcenter Roskilde har ingen 
indsigelser mod kvaliteten af vurderingen, og vil derfor ligge den til grund for 
revurderingen af miljøgodkendelsen. Se bilag B for Sun Chemical A/S´ vur-
dering. 
 
For støv i øvrigt er B-værdien 0,08 mg/m3, men der er varslet en ny B-værdi 
for støv på 0,02 mg/m3. En OML-beregning fra 2000 har dokumenteret en 
immissionskoncentration på 0,0003 mg/m3 for støv, så selv hvis en kom-
mende revision ændrer B-værdi til 0,02 mg/m3 vil virksomheden kunne over-
holde B-værdien. 
Emissiongrænseværdien for støv er 10 mg/norm.m3. 
 
Olie i dampform eller solventnaphta er reguleret som vilkår 8.2 i miljøgod-
kendelsen af 21. december 1998 om forøgelse af flush produktionen som er 
et vilkår om at virksomheden 1 gang årligt skal udføre egenkontrolmålinger 
af emissionen af dampforminge stoffer i afkast fra bygning D11. For selve 
fastsættelsen af emissionsvilkår blev der i godkendelsen refereret til ram-
megodkendelsens vilkår 7.3.6 om luftemissionsmålinger. 

 

8.2 Vilkår om luft  
8.2.1. Kontrolmålinger 
Dokumentation for overholdelse af vilkår 7.3.2 i rammegodkendelsen for 
Kemisk Værk Køge af 5. august 1991 (Stadfæstet 13. december 1991) 
skal udføres af et af DANAK akkrediteret firma. 
 
Virksomheden skal 1 gang årligt udføre egenkontrolmålinger af emissi-
onen af dampformige stoffer i afkast fra bygning D11. Målinger udføres 
som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1990 bilag D. 
 
Egenkontrolmålingerne afrapporteres til amtet 1 gang årligt i marts må-
ned, første gang i år 2000. 
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En OML-beregning for olie fra 2001 har vist, at den maksimale fraktil ved 
hegnet er 96 % af B-værdien, beregnet ud fra en massestrøm på 390 mg/s.  
 
Årsrapporten for 2007 og 2008 viser følgende olieemission: 
 

 2007 2008 
Position emission massestrøm emission massestrøm 

  mg/Nm3 g/h mg/Nm3 g/h 
1 22 440 26 527 
2 15 14 12 12 

10 24 39 54 83 
11 3 7 9 25 
12 9 15 8 18 
13 11 26 11 60 
16 2 18 59 569 
20 9 2 76 17 

Sum 95 561 255 1.310 
 
Olien var defineret som værende Solventnaphta (råolie) tung aromatisk. 
Carbonhydrider overvejende C9 - C16, kogeinterval 165-290 oC ”Solvesso 
150”, CAS-nr. 64742-94-5, B-værdi= 0,05 (L), Hovedgr. 2 kl. III, Mas-
sestrømsgrænsen er 6250 g/h og emissionsgrænseværdien er 300 
mg/normal m3. 
 
Sun Chemical A/S har den 10. juni 2009 orienteret Miljøcenter Roskilde om, 
at virksomheden ikke længere bruger Solventnaphta, men at der i stedet 
anvendes to olier:   
 
Nytex, (Cas nr. 67742-52-5) = Destillater (råolie) hydrogenbeh. tunge 
naphthener, C20-C50). Olien vurderes hørende under mineralsk olie og en 
B-værdi på 0,003 mg/m3 for olietåger vil være gældende for den, jf. Supple-
ment til B-værdivejledningen 2008 og afsnit 2.2.5 i B-værdivejledningen fra 
2002. Det er kun aerosoldelen der måles for efter Metodeblad MEL-14. 
  
Exprint H77A (Cas nr. 64742-47-8 = Destillater (råolie) lette, C9-
C16, kogepunkt 150 - 290 oC), Kerosin (5 - 10%) (Cas nr. 64742-81-0 = Pe-
troleum, (90-95%) (råolie) hydroafsvovlet)). Blandingen er oplyst at bestå 
af alifatiske kulbrinter med kogepunkt 242 - 283 oC. Olien passer ind under 
beskrivelsen for Kulbrinteblandinger bl.a. til tøjrens, jf. Supplement til B-
værdivejledningen 2008. B-værdien er 1 mg/m3 for denne type kulbrinte-
blandinger, der er uden aromater.  
 
Miljømæssigt har ændringen den fordel, at de nye olier ikke indeholder aro-
matiske komponenter. 
 
De to olier indgår i forskellige flushpastaer. I nogle tilfælde foregår produkti-
onen af de flushpastaer samtidig, i andre tilfælde produceres de hver for sig. 
 
Miljøcenter Roskilde vurderer ud fra de seneste oplysninger, at det kun 
emissionen af Nytex der skal måles, og massestrømsgrænseværdi og emis-
sionsgrænse eftervises. Nytex er et hovedgruppe 2, kl. I stof med en mas-
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sestrømsgrænse på 100 g/h og en emissionsgrænseværdi på 5 mg/normal 
m3. Exprint 477A er et hovedgruppe 2, kl. III stof med en massestrøms-
grænse på 6.250 g/h og en emissionsgrænseværdi på 300 mg/normal m3.  
 
Med B-værdivejledningen fra 2002 blev det fastsat for olietåger, at B-
værdien og emissionsgrænseværdien skulle dokumenteres overholdt for 
aerosoldelen og oliedampe. Dette ændres i Supplement til B-
værdivejledningen 2008 til alene at omfatte aerosoldelen. Miljøstyrelsens 
anbefalede metode til måling af olieaerosoler er metodeblad nr. MEL-14. 
 
For olietåge gælder en vejledende emissionsgrænse på 1 mg/normal m3 
jævnfør Brancheorientering for autoværksteder, orientering nr. 13, 
2000, Appendiks B (restkoncentrationen efter filter må ikke overstige 1 
mg/m3 (0° C, 1013 mbar, tør gas) målt som 1 times middelværdi). 
 
Miljøcenter Roskilde kan dog ikke ud af tidligere målinger vurdere, om mas-
sestrømsgrænsen og emissionsgrænsen for Nytex er overholdt, så derfor 
stilles et vilkår om analyse for olieaerosoler efter MEL-14. 
 
Godkendelse fra 1991 har også sat en emissionsgrænseværdi for butylace-
tat. Der er sat en grænse for emissionen som timemiddelværdi på 100 
mg/normal m3 og en B-værdi på 0,1 mg/m3. B-værdien er lugtrelateret. 
Målinger i 1997/1998 viste, at grænseværdierne var overskredet, men efter-
følgende er emissionen nedbragt så målinger viser, at vilkåret overholdes. 
Butylacetat bruges i Predisol-produktionen. 
 
Vilkår 7.3.8 i godkendelsen fra 1991 stiller krav til et projekt til emissionsbe-
grænsning af 2-Chloranilin og 2,4-dimethylanilin. 
 
I 1993 stoppede Sun med at bruge acetoaceto-chlor-anilid som råvare. 2-
chloranilin blev regnet som et nedbrydningsprodukt fra denne råvare. Emis-
sionen af 2-chloranilin forsvandt dermed. 
Dette vilkår udgår. 
 
Vilkår 7.3.5 stiller vilkår om ammoniak med en grænse for emissionen som 
timemiddelværdi på 500 mg/norm. m3 og en B-værdi på 0,3 mg/m3.  
Ammoniakemissionen var fra produktionen af blå pigment. I 2001 stoppede 
de fire årlige emissionsmålinger af ammoniak, fordi udledningen blev vurde-
ret til at være meget lille. 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at vilkår 7.3.5 kan udgå som selvstændigt 
vilkår. Hvis produktionen ændres på en måde, så emissionen af ammoniak 
igen bliver væsentlig, skal der søges om godkendelse af ændringen. 
 
NOx fra produktionen 
Der emitteres NOx i forbindelse med produktionen af orange og gule pig-
menter. I miljøgodkendelsen fra 1991 er der målt på to afkast (C4.36 og 
B5.29) efter rensning i vådscrubbere med luftmængde og NOx-koncen-
tration på 2.000 m3/h og 81 mg NOx/m3 og 2.100 m3/h og 13,5 mg NOx/m3.  
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I 1991 viste beregninger at det højeste immissionskoncentrationsbidrag for 
NOx var 0,055 mg/m3. B-værdien var 0,125 mg/m3 målt som NO2. 
NOx bidraget fra varmecentralen i kontorbygningen og hedtolieanlægget var 
ikke medtaget i beregningerne. 
Massestrømsgrænsen er 5.000 g/h og emissionsgrænseværdien er 400 
mg/normal m3. 
 
Udledningen fra kedelcentralen er reguleret ved miljøgodkendelsen af udvi-
delsen af pigmentproduktionen fra maj 2008, og føres uændret over. Sene-
ste præstationsmåling var i november 2008, så næste præstationsmåling er 
omkring december 2010. 
 
Generel vurdering: 
Emissionen af stoffer til luften er meget kompleks, og er udover selve recep-
ten, afhængig af hvilket produktionsudstyr og luftrensningsudstyr, der an-
vendes, samt hvordan lagrene er indrettet.  
 
Hvert år laves et budget for det kommende år. I dette budget er også pro-
duktionen i det følgende år fastlagt, herunder produktmikset. Når budgettet 
er vedtaget, vil der normalt ikke ske ændringer i den fastlagte produktion. 
 
Luftemissionen bundet til indretning, udstyr, renseforanstaltninger og lager-
faciliteter bør reguleres ved hjælp af et system med status og handleplaner.  
 
Luftemissionen fra selve produktionen kan kortlægges, f.eks. ved at de væ-
sentlige emissioner vurderes ud fra råvarernes og produkternes egenskaber. 
Heri skal også indgå en vurdering af afledte emissioner fra reaktioner under 
processen.  
Sun Chemical A/S foreslår selv en vurdering ud fra en række kriterier for 
råvarer: 

Kriterier for råvarer, som vurderes ikke at give anledning til emissioner 
er: 

– Stoffer med lavt damptryk, herunder dispergeringsmidler, bindere 
og blødgører 

– Pigmenter og uorganiske salte 
 
Kriterierne for råvarer, som vurderes at kunne give anledning til emissio-
ner er: 

– Stoffer, der har et højt damptryk 
– Stoffer, der indeholder opløsningsmidler 

 
For de råvarer eller reaktionsprodukter der vurderes at kunne give anledning 
til en væsentlig emission, opstilles der ud fra recepten en emissionprofil ba-
seret på enten en massebalance eller måling. 
 
Emissionsprofiler har en berettigelse, når variationen er stor. Ved batch-
processer, uden samling af afkast fra de forskellige enhedsoperationer og 
uden systemer til udligning af variationerne, er emissionsprofiler et bedre 
værktøj end udtagning af enkelte prøver. Emissionsprofilerne laves på 
grundlag af en kvalificeret vurdering af emissionen. Hvis der er stor usikker-
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hed om massestrømmen, eller hvis vurderingen viser, at den samlede mas-
sestrøm af stoffet er tæt på massestrømsgrænsen (80 % af massestrøms-
grænsen) skal profilerne verificeres med målinger. Det kan være som konti-
nuert måling over en batch efter metodeblad MEL-07, Bestemmelse af kon-
centrationer af gasformig TOC (total organisk carbon) i strømmende gas 
(flammeionisationsdetektion). Hvis afkastluften renses, skal der måles både 
før og efter rensning. Ud fra profilerne identificeres de største koncentratio-
ner af opløsningsmidler, og opløsningsmidlerne identificeres ud fra en må-
ling efter MEL-17, Bestemmelse af koncentrationen af specifikke organiske 
opløsningsmidler i strømmende gas (adsorptionsrørsmetoden). 
Ud fra emissionsprofilerne og en identifikation af afkast (højde og luftflow i 
m3/h) beregnes massestrømmen før rensning midlet over hele batchen. 
Massestrømmen sammenlignes med massestrømsgrænsen for stofferne.  
 
På basis af en vurdering af de maksimale emissioner målt over en time, be-
regnes de maksimale timeemissioner. For de stoffer hvor massestrøms-
grænser er overskredet, vurderes om emissionsgrænseværdien også er 
overskredet. I givet fald skal luftstrømmen renses, således at emissions-
grænseværdien overholdes. 
 
For afkast, hvor spredningsfaktoren er større end 250 m3/s, skal der laves 
en samlet OML-beregning til dokumentation af overholdelse af B-værdierne. 
For stoffer, hvor der ikke allerede er en B-værdi, massestrømsgrænse eller 
emissionsgrænseværdi, skal virksomheden komme med et forslag til værdi. 
 
Virksomheden skal ud fra emissionsprofiler sandsynliggøre at grænsevær-
dierne overholdes i det kommende år. 
 
Tilsynsmyndigheden kan forlange kontrolmålinger til validering af beregnin-
gerne. 
 
Egenkontrol af luftvilkår  
 
Egenkontrolvilkårene fra rammegodkendelsen fra 1991 (nævnt tidligere i 
dette afsnit) er efterfølgende blevet suppleret med følgende egenkontrolvil-
kår: 
 
Godkendelsen af etableringen af bygning D7a m.m. fra januar 2006 stiller 
vilkår om egenkontrol:  
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Ændringerne i egenkontrollen generelt er allerede beskrevet i afsnittet om 
luftemissionen.  

3.2.4. Lugt 
Der har ikke været lugtklager over virksomheden, og ved tilsyn har der ikke 
kunnet konstateres væsentlige lugtgener. 
 
I rammegodkendelsen fra 1991 blev vilkåret om lugt formuleret som et gene-
relt vilkår uden egentlige lugtgrænser: 

Luft 
9. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid, dog højst 1 gang årligt, kræve 

dokumentation for, at immissionen af DMEA, propylenglycol og Dipro-
pylenglycol i Sun Chemical A/S’ omgivelser ikke overskrider B-
værdierne.  

 
Dokumentationen skal ske i form af minimum 3 målinger hver af en 
times varighed. Måleprogram og produktionsforhold under målingerne 
skal forinden aftales med og accepteres af tilsynsmyndigheden, inden 
målingerne iværksættes. 

 
Målingerne skal udføres i overensstemmelse med kapitel 8 i Miljøsty-
relsens vejledning nr. 2, 2001 (Luftvejledningen). 
 
På baggrund af emissionsmålingerne skal virksomheden lade udar-
bejde en OML-beregning med den maksimale timeemission og den 
maksimale luftmængde. Der skal vedlægges udskrift af beregningsre-
sultaterne, inddata såvel som uddata. Beregningerne skal foretages 
med den nyeste version af OML-Multi og skal som minimum ske i den 
receptorhøjde, der modsvarer den højeste af de omgivende eksiste-
rende og planlagte nye høje bebyggelser ved virksomheden, samt ak-
tuelle terrænforhold. Derudover skal der anvendes de koordinater, der 
til en hver tid er aftalt med Roskilde Amt. 
 
Immissionsgrænseværdien er overholdt, hvis den beregnede værdi er 
mindre end eller lig B-værdien for pågældende stof. 
 
Emissionsmålingerne skal udføres akkrediteret af et firma, der er ak-
krediteret under DANAK til at udføre prøvetagning og analyse af 
luftemissioner. OML-beregninger skal udføres af firma der forinden er 
accepteret af tilsynsmyndigheden.  
 
Den samlede dokumentation skal sendes til Roskilde Amt senest 6 
uger, efter at målingerne er udført. Dokumentationen skal indeholde 
de oplysninger som er nødvendige for at vurdere måle og bereg-
ningsresultater, herunder oplysninger om driften ved prøvetagningen, 
alle delresultater, vurdering af ubestemtheden og evt. afvigelser fra 
målestandard. 
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Lugtvilkåret fra rammegodkendelsen blev senest revideret ved godkendel-
sen af udvidelsen af pigmentproduktionen i maj 2008. Miljøcenter Roskilde 
vurderer, at dette vilkår kan videreføres som gældende for hele virksomhe-
den.  

 
 

7.3.11.  Lugt 
Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener udenfor 
virksomhedens skel. Ved vurdering af, hvorvidt der optræder 
lugtgener, anvendes en grænseværdi på 10 LE. 
 
Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog 
højst en gang årligt, lade udføre målinger eller vurderinger af 
lugtemissionen. Målingerne eller vurderingerne skal udføres af 
et firma, som kan godkendes af tilsynsmyndigheden. 

Lugt 
8. Virksomhedens emission af lugtstoffer fra den samlede virksom-

hed må efter den 31. december 2008 i intet punkt i de nedenfor 
anførte områder medføre et immissionsbidrag for lugt som over-
stiger følgende værdier: 

 
Kommuneplanområde Immissionsbidrag 

Boligområder 10 LE/m³   

Erhvervsområder 20 LE/m³  

 
De anførte grænseværdier er maksimale 99%-fraktiler beregnet 
som 1-minuts middelværdier (jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 
4/85). 
 
Kommuneplanområderne henviser til Køge Kommunes kommune-
plan 2005-2017. 
 
Virksomheden skal inden 31. marts 2009 dokumentere, at de i det-
te vilkår angivne grænseværdier er overholdt når virksomhe-
den/anlægget er i fuld normal drift. 
 
Tilsynsmyndigheden kan herefter, dog højst 1 gang årligt, forlange 
dokumentation for, at de i vilkår 8 angivne lugtgrænser er over-
holdt, når virksomheden er i fuld normal drift.  
 
Denne dokumentation skal ske i form af 3 målinger af lugtudsen-
delsen fra alle betydende kilder på virksomheden som angivet i ta-
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3.2.5. Spildevand, overfladevand m.v. 
Som nævnt i indledningen er den direkte udledning af spildevand siden 
sommeren 2004 afløst af en tilslutning på udløbsledningen fra det kommu-
nale renseanlæg, og skal som sådan reguleres af en tilslutningstilladelse fra 
Køge Kommune. Derfor er vilkårene til den direkte udledning ikke revurderet 
og medtages heller ikke som vilkår i revurderingen. Hvis virksomheden på et 
tidspunkt igen vil lede spildevandet direkte ud i Køge Bugt gennem den ek-
sisterende havledning eller en identisk havledning, revideres vilkårene for 
tilslutningen. 

3.2.6. Støj 
Støjen blev revurderet i 2006, og vil ikke blive berørt i denne revurdering 
indtil klagenævnet har truffet en afgørelse. Gældende vilkår om støj er i re-
vurderingen af støjen fra oktober 1997 med de ændringer Miljøklagenævnet 
afgjorde den 13. juni 2001.  

3.2.7. Affald 
Den gældende rammegodkendelse indeholder vilkår om opbevaring af af-
fald: 

bel 2. Omfanget af målingerne skal aftales med og accepteres af 
tilsynsmyndigheden inden målingerne iværksættes. 
 
Prøverne skal udtages af et laboratorium, der er akkrediteret til 
lugtmåling og bestemmelse af lugt.  
 
Beregninger af immissionsbidraget skal foretages med én af OML-
modellerne. Inddataene skal korrigeres til 1-minutsmiddelværdier. 
Omregningsfaktor fra timemiddelværdi til 1-minutværdi skal angi-
ves. Til inddataene skal anvendes middelværdien af de tre målin-
ger. Hvis en prøve afviger mere end 50 % fra middeltallet af de to 
øvrige prøver, skal denne ikke medtages. Vilkåret er overholdt, når 
den beregnede værdi er mindre end eller lig med de i dette vilkår 
angivne grænseværdier.  
Et eksemplar af rapporten med dokumentation af beregnings-
/måleresultaterne indsendes til tilsynsmyndigheden senest 6 uger 
efter udførelsen. 

 
Dokumentationen skal indeholde de oplysninger som er nødvendi-
ge for at vurdere beregningsresultaterne. Specielt skal oplyses om 
drift ved prøvetagning, alle delresultater, vurdering af ubestemthed 
og eventuelle afvigelser fra metoden. 
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Etableringen af området til oplagring af flydende affald er sket, og der er 
også fundet andre produktionskar.  
 
I henhold til vilkår 8.5 i miljøgodkendelsen af 21. december 1998 om for-
øgelse af flush produktionen skal Sun Chemical A/S hvert år fremsende do-
kumentation for det foregående års produktion af affald. Virksomheden skal 
endvidere ifølge vilkår 8.5 i revideret miljøgodkendelse til produktion af van-
dige flexiverse pigmentdispersioner af 22. december 2000 hvert år i senest 
marts måned fremsende dokumentation for det foregående års produktion af 
affald. Oplysningerne skal som minimum være opdelt i fraktionerne: Affald til 
Kommunekemi, affald til genanvendelse, affald til forbrænding og affald til 
deponering. 
 
I det grønne regnskab for 2007 angiver Sun Chemical A/S følgende affalds-
mængder: 

    Enhed 2003 2004 2005 2006 2007 

Affald Total ton 1.067,6 1.293,8 1.591,4 976,4 2.236,0 

Farligt Affald        

 Kommunekemi ton 227,2 308,8 337,9 257,7 279,8 

 
Andet farligt 
affald  ton 56,0 0 0 0 0 

Total farligt affald   ton 283,2 308,8 337,9 257,7 279,8 

           

Genanvendelse Jern og metal ton 86,5 151,1 116,1 85,1 37,1 

7.6 Affald 
7.6.1. Oplagring af flydende affald 

Flydende affald opbevares i emballage, der er egnet til den på-
gældende affaldstype. Flydende affald i palletanke, tromler og 
dunke opbevares på befæstede områder med afløb til sump, der 
kan rumme den største enhed. Etableringen af ovenstående om-
råder skal være udført inden udgangen af 1993. 
 

7.6.2. Renovering af produktionskar 
KVK skal igangsætte et projekt, hvis formål skal være: 

– At finde andre mere miljøvenlige metoder til fjernelse af 
gummibelægningen i produktonskarene under renovering 
af disse 

Eller 
– Finder andre former for kar, der ikke kræver gummiering. 

 
Projektforslag, der skitserer hvilke undersøgelser der igangsæt-
tes samt angiver terminer for afslutningen af undersøgelserne, 
indsendes til godkendelse hos tilsynsmyndigheden inden udgan-
gen af 1991. 
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  Pap ton 37,8 46,0 42,1 44,5 40,3 

  Papir ton 4,3 5,3 5,8 3,7 4,4 

 Elektronik ton 0,6 0,7 1,5 0,8 1,2 

 Slam ton - - 304 - 1117j 

Total genanvendelse  ton 129,2 207,4 477,5 134,1 1.202,1 

           

Forbrænding   ton 613,5 728,2 713,0 535,9 633,1 

Deponi   ton 25,9 35,6 27,3 20,8 99,4 

Palletanke   ton 15,8 13,9 35,7 28,3 21,6 

Total andet affald  ton 655,2 777,7 776,0 585 754,1 

 
Sun Chemical A/S angiver i 2006, at der opbevares gennemsnitligt 7,1 t far-
ligt affald, 2,9 t til genanvendelse samt 13,3 t blandet brændbart affald på 
hele virksomheden. Miljøcenter Roskilde stiller vilkår om, at der maksimalt 
må opbevares 30 tons farligt affald, 10 tons affald til genanvendelse og 55 
tons blandet brændbart affald. Miljøcenter Roskilde vurderer, at der så er 
tilstrækkelig fleksibilitet til at sikre en rationel håndtering af affaldet, f.eks. 
hvis bortskaffelsen af affald svigter i en kortere periode. 

3.2.8. Overjordiske olietanke  
Der er på virksomheden en 5.900 liter tank til dieselolie ved C17 og en 
125.000 liter tank til fyringsolie ved C6a. Herudover er der 1350 liter inden-
dørs dieseltank og 2 stk. udendørs 175 liter dieseltanke, alle 3 som en del af 
nødgeneratoranlægget. Der stilles kun vilkår til tankene på 5.900 liter og på 
125.000 liter. 
 
Tanken på 5.900 l er fra 1997 og bruges til dieselolie. Det er en typegod-
kendt, enkeltvægget ståltank. Der er ingen volumentæller eller elektroniske 
pejleudstyr, men tanken pejles manuelt. Tanken er placeret i en spildbakke 
med afløbsprop, og sikret mod påkørsel med betonelementer. 
 
Vilkårene til olietanken er stillet efter bekendtgørelse nr. 724 af 01/07/2008 
om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 
 
Tanken på 125.000 l er fra 1962 og bruges til fyringsolie. Det er en special-
bygget enkeltvægget ståltank på et støbt betonfundament. Den var taget ud 
af drift i en periode fra marts 2006 til januar 2009, og bruges i dag til nødfor-
syning. Seneste tilstandsvurdering var i 2001, men tilstandskontrol hver 5. år 
iværksættes igen. Den er ikke indvendig korrosionsbeskyttet, og rørerne 
(enkeltrør) er hverken galvaniserede eller katodisk beskyttet, men ligger i en 
støbt betonramme i jorden. 
Der er hverken volumentæller eller elektronisk pejleudstyr med lækage-
alarm, men udvendigt lod, hvor væskestanden kan aflæses. 
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Tanken er omfattet af olietankbekendtgørelsen3, og der stilles vilkår i over-
ensstemmelse hermed. Det er i olietankbekendtgørelsens § 3 angivet hvilke 
§´er der er relevante for listevirksomheden. 
 
Miljøcenter Roskilde stiller endvidere vilkår, i overensstemmelse med § 28 i 
bekendtgørelsen, om, at der skal påmonteres volumenmåler eller timetæller. 
Efter § 58 skal volumenmåler eller timetæller være installeret senest 1. ja-
nuar 2010, så der stilles vilkår om. 
Tanken inspiceres hvert 5. år, dog har den ikke været inspiceret siden 2001 
pga. at den var taget ud af drift i en periode på knap 3 år. Miljøcenter Ros-
kilde vurderer, at inspektionen skal stilles som vilkår for at fastholde inspek-
tionen. 1. inspektion sættes til 1. april 2010 i overensstemmelse med be-
kendtgørelsens § 42 stk. 8. Inspektionen skal udføres efter retningslinjerne i 
bilag 9 til bekendtgørelsen3. 
 
De nedgravede rør er ikke galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk 
beskyttelse, og skal derfor udskiftes med typegodkendte rør. Rør der er in-
stalleret for mere end 30 år siden, har frist indtil 31. december 2010. 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at rørene til den 125.000 liter overjordiske 
tank er nedgravet selv om de ikke ligger i kontakt med jord, men er støbt i 
beton. Der stilles vilkår om at udskifte rørene. Lovhjemmel er § 47 i be-
kendtgørelsen3, og kravet er for så vidt gældende uanset om det stilles som 
vilkår. Miljøcenter Roskilde finder det dog hensigtsmæssigt at stille det som 
vilkår af hensyn til overblikket. 

3.2.9. Jord og grundvand 
Rammegodkendelsen fra 1991 giver vilkår 7.2.1 til 7.2.7 om etablering og 
drift i forhold til beskyttelse af jord og grundvand. 
 

                                                 
3 bekendtgørelse nr. 724 af 01/07/2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsy-
stemer og pipelines 
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7.2.1.  Etablering af nye bygninger og –anlæg 
Projekter vedrørende etablering af nye bygninger og –anlæg eller 
flytning af eksisterende anlæg indsendes til godkendelse hos til-
synsmyndigheden. Der henvises i øvrigt til godkendelsens vilkår 
7.2.3., 7.3.2. og 7.4.1. 
 

7.2.2.  Etablering af befæstede arealer 
Inden den 1. august 1993 skal alle flydende råvarer og – produk-
ter oplagres på tæt befæstede arealer med fald mod nedløbs-
brønde, således at eventuel spild af ovenstående ikke kan give 
anledning til jord- og grundvandsforurening. Afstrømmende vand 
fra disse arealer skal ledes til virksomhedens rensningsanlæg. 
Lageret for tomme tromler, der har indeholdt kemiske stoffer og- 
produkter skal ligeledes lagres på befæstede arealer inden den-
ne dato. 
 

7.2.3. Oplag i tanke 
Overjordiske tanke indeholdende kemiske stoffer og –produkter, 
skal være placeret på fundamenter og på et for produktet tætbe-
fæstet areal. Arealet skal afgrænses med en opkant på min. 10 
cm. Det skal være udformet på en sådan måde, at der er mulig-
hed for opsamling af evt. spild fra overløbssystemer og påfyld-
ningsstudse. Tanke skal opstilles således, at hele overfladen er 
tilgængelig for inspektion med henblik på konstatering af utæthe-
der. Såfremt tankene skal indeholde letflygtige eller lugtende 
stoffer eller produkter, skal der etableres foranstaltninger, der 
minimerer emission af disse. 
Etablering af ovenstående for eksisterende tankanlæg skal være 
afsluttet inden udgangen af 1992.  
 
Udformningen af tankanlægget B5b forbliver som beskrevet i 
godkendelse HR.j.nr. 1975-672/259-2 af 27. juni 1975. 
 
Tankfyldninger skal overvåges at en fra virksomheden ansvars-
havende person. 

 
7.2.4.  Intern transport 

Under transport af råvarer, hjælpestoffer, mellemprodukter og 
produkter på virksomheden, skal disse være emballeret, således 
at spild af disse og forurening af disse undgås. 
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Vilkår i godkendelsen fra januar 2006 om etablering af bygning D7a m.m. er 
der stillet to vilkår med relation til beskyttelse af jord og grundvand: 

 
 
Vilkår 7.2.6 skal slettes som vilkår, da det fremgår direkte af bekendtgørelse 
nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og 
opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Det er Miljøstyrelsen, der er 
myndighed i forhold til bekendtgørelse nr. 329. 
 
De øvrige vilkår er stadige relevante og videreføres derfor med redaktionelle 
ændringer. 
 
I Regulativ for erhvervsaffald i Køge Kommune, gældende fra 1. januar 2007 
står der i 4.3.2 for opbevaring af affald bl.a. at ”Farligt affald skal opbevares i 
egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til 

7.2.5.  Omlastning  
Udendørsarealer, hvor der omlastes råvarer og produkter, skal 
være tæt befæstet. Befæstningen skal have fald mod KVK´s in-
terne kloaksystem. Ved alle påfyldningsstudse etableres udstyr til 
opsamling af eventuelt spild. 

 
7.2.6.  Oplagring  

Meget giftige- og giftige stoffer skal overalt oplagres forsvarligt, 
under lås, utilgængeligt for uvedkommende. Alle døre, skabe, lo-
kaler o.lign, hvori der oplagres gifte skal forsynes med en advar-
selstavle som angivet i Miljøministeriet bekendtgørelse nr. 662 af 
14. oktober 1987. Ovennævnte tiltag skal være udført inden 1. 
januar 1992.  

 
7.2.7.  Spild  

Spild af råvarer, hjælpestoffer, mellemprodukter og produkter 
skal opsamles i dertil egnet emballage. Ovennævnte skal enten 
genbruges eller bortskaffes i henhold til gældende lovgivning. 

10. Inspektion af betongulv. 
 Gulvet skal løbende inspiceres for revner og skader, dog foreta-

ges en mere indgående inspektion én gang om året. Tidspunktet 
for inspektionen og eventuelle bemærkninger og kommentarer 
affødt af denne, indføres i en driftsjournal, som opbevares i afde-
lingen. 

  
 Opståede revner med en bredde på  ≥ 0,3 mm udbedres omgå-

ende. 
 
11. Inspektion af tanke. 

Tanke og rørsystem skal løbende inspiceres for skader (utæthe-
der), der i givet fald udbedres omgående.  
Én gang om året foretages en grundig inspektion af tanke og rør; 
tidspunkt og eventuelle bemærkninger indføres i driftsjournalen.  
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kloak. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettes sådan, at spild kan 
opsamles ved brug på den beholder, der indeholder den største mængde 
affald.” 
 
Der er med hensyn til kravet om, at oplagspladsen skal være under tag, ikke 
overensstemmelse mellem miljøgodkendelsen og kommunens affaldsregu-
lativ for flere af virksomhedens oplag i dag. Det er dog miljøgodkendelsens 
vilkår, der skal følges. 
 
Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of 
Organic Fine Chemicals, August 2006 (dækker også pigmentproduktion) har 
defineret BAT, i forhold til en virksomhed som Sun, for beskyttelse af jorden: 
 

• Designe, bygge, drive og vedligeholde faciliteter, hvor stoffer (sæd-
vanligvis væsker) der udgør en potentiel risiko for jordforurening og 
grundvandsforurening, på en måde, så potentialet for spild minime-
res. 

• Faciliteterne skal være tætte, stabile og tilstrækkelig modstandsdyg-
tige mod mekaniske, termiske eller kemiske påvirkninger. 

• At det er muligt hurtigt og sikkert at opdage lækager. 
• At der er tilstrækkelig opsamlingsvolumen til sikkert at tilbageholde 

spild og udslip af stoffer med det forhold at muliggøre behandling el-
ler bortskaffelse. 

• At der er tilstrækkelig opsamlingsvolumen til sikkert at tilbageholde 
brandslukningsvand og forurenet overfladevand. 

• At følgende teknikker bruges: 
a) Kun at udføre læsning og losning på dertil indrettede arealer 

med sikring mod afløb af spild. 
b) Opbevaring og opsamling af materiale (affald) til bortskaffelse 

sker på dertil indrettede arealer med sikring mod afløb af spild. 
c) Udstyre alle sumpe eller andre kamre, hvor spild kan samles, 

med alarm for højt væskeniveau eller jævnlig inspektion i ste-
det. 

d) Lave inspektionsprogrammer for afprøvning af tanke og rør, 
inkl. flanger og ventiler. 

e) At have udstyr til afhjælpning af spild, så som flydespærring 
og velegnet absorberende materiale. 

f) Teste og påvise tætheden af tankgrave 
g) Udstyre tanke med overfyldningssikring. 

 
BAT notes ”Emissions from Storage, July 2006” beskriver BAT for opbeva-
ring af kemikalier som indendørs oplag eller udendørs oplag under tag. Her 
nævnes dog, at oplag under 2.500 liter eller 2.500 kg kan opbevares i en 
tankgrav uden tag. 
 
Miljøcenter Roskildes generelle holdning er, at brændstof, olie og kemikalier 
skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet 
mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Op-
lagspladsen skal være indrettet således, at spild af brændstof, olie og kemi-
kalier kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb 
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til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme ind-
holdet af den største opbevaringsenhed i området. 
 
Miljøcenter Roskilde har ud fra eksisterende godkendelser, standardvilkår i 
”Bekendtgørelse nr. 1640 af 13/12 2006 om godkendelse af listevirksomhed” 
og BAT stillet vilkår 10 -14 om indretning, drift, egenkontrol samt tætheds-
prøvning til beskyttelse af jord og grundvand. 
  

3.2.10. Til- og frakørsel 
Til- og frakørsel er vurderet i revurderingen af støjvilkårene i 2006, og vil 
ikke blive behandlet i denne revurdering. 

3.2.11. Indberetning/rapportering 
De vigtigste gældende indberetninger i gældende miljøgodkendelser er: 
 
Opgørelse over klassificerede råvarer  
I henhold til vilkår 7.1.2 i miljøgodkendelsen af 4. august 1991 skal Sun 
Chemical A/S hvert år fremsende dokumentation for det foregående kalen-
derårs forbrug af råvarer klassificeret Tx, T, C, Xn, E, Fx til Roskilde Amt.  
 
Type, brændselsmængder og driftstimer  
I henhold til vilkår 7.1.3 i miljøgodkendelsen af august 1991 skal Sun Che-
mical A/S hvert år fremsende dokumentation for det foregående års anvend-
te type og mængde brændsel og drifttimetal for hver kedel i kedelcentralen.  
Derudover rapporteres den i året maksimalt indfyrede brændselsmænge/h. 
 
Støj  
Ifølge vilkår 2 i miljøgodkendelsen om støj af 15. oktober 1997 skal Sun 
Chemical A/S en gang årligt dokumentere, at grænseværdierne i vilkår 1 i 
samme godkendelse overholdes overalt i naboområderne. Dokumentationen 
skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest ved udgangen af marts må-
ned.  
 
Luftemissioner fra D11  
Ifølge vilkår 8.2 i miljøgodkendelsen af 21. december 1998 om forøgelse af 
flush produktionen skal Sun Chemical A/S en gang årligt udføre egenkon-
trolmålinger af emissionen af dampformige stoffer i afkast fra bygning D11. 
Egenkontrolmålingerne skal afrapporteres til amtet en gang årligt i marts 
måned.  
 
Affald  
I henhold til vilkår 8.5 i miljøgodkendelsen af 21. december 1998 om for-
øgelse af flush produktionen skal Sun Chemical A/S hvert år fremsende do-
kumentation for det foregående års produktion af affald.  
Virksomheden skal endvidere ifølge vilkår 8.5 i revideret miljøgodkendelse til 
produktion af vandige flexiverse pigmentdispersioner af 22. december 2000 
hvert år i senest marts måned fremsende dokumentation for det foregående 
års produktion af affald. Oplysningerne skal som minimum være opdelt i 
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fraktionerne: Affald til Kommunekemi, affald til genanvendelse, affald til for-
brænding og affald til deponering. 
 
Nye rapporteringsvilkår 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at vilkårene om indberetning eller rapporte-
ring skal moderniseres, så de understøtter virksomhedens arbejde med 
BAT.  
Da BAT er et vigtigt element i den fremtidige regulering af virksomheden, 
bliver en årlig status i forhold til BAT en del af den årlige rapportering. 
Arbejdet med indførelsen af BAT er virksomhedens ansvar, og det er virk-
somheden selv der vælger metode og fokuspunkter. Udgangspunktet er EU 
BREF Notes, og Miljøcenter Roskilde har vurderet, at en række punkter er 
specielt relevante for en virksomhedstype som Sun Chemical A/S, og miljø-
centret har derfor stillet vilkår om at disse punkter som minimum skal med i 
rapportering af status i forhold til BAT. Rapporteringen af status i forhold til 
BAT skal bruges i dialogen mellem virksomhed og tilsynsmyndigheden til at 
fastlægge forbedringspotentialet og til at indikere, hvilke forhold fremtidige 
revurderinger af vilkårene vil regulere. 
 
Rapporteringen i forhold til vilkår 16 af affald, støjkortlægning og råvarefor-
bruget samt produktion videreføres i ny form, og suppleres af rapportering i 
forhold til energiforbrug, emissionsbegrænsende foranstaltninger, ændringer 
i bygninger samt oplag i forhold til risikobekendtgørelsen. Flere af oplysnin-
ger indgår også i det grønne regnskab virksomheden har pligt til at lave.  
Rapporteringen skal lette tilsynet med virksomheden og være en del af 
grundlaget for dialogen mellem tilsynsmyndigheden og virksomheden. 
 
Det er vigtigt at pointerer, at virksomheden stadig har pligt til at søge miljø-
godkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven for ændringer der indebærer 
forøget forurening, samt at virksomheden anmelder ændringer hvor der er 
tvivl om pligten til at søge godkendelse efter § 33. 

3.2.12. Driftsforstyrrelser og uheld 
Risiko/forebyggelse af større uheld 
Rammegodkendelsen fra 1991 stiller vilkår 7.7.1. og 7.7.2 om risiko: 

 
 

7.7.1.  Natriumnitrit dosering 
KVK skal igangsætte en analyse af risikoforholdene ved diazote-
ringsprocesserne. Formålet med analysen skal være at få etable-
ret tekniske barrierer, der mindsker risikoen for, at fejldosering i 
processen opstår. Når arbejdsgruppens analyser er tilendebragt, 
skal denne eller disse barrierer etableres, dog seneste inden ud-
gangen af 1994. 
 
 Inden udgangen af 1992 skal der til tilsynsmyndigheden indsen-
des en midtvejsrapport til vurdering og godkendelse. Denne skal 
indeholde en kort beskrivelse af mulige tiltag, en vurdering af ef-
fekten af disse samt en tidsplan for gennemførelse af resten af 
projektet. 
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Vilkår fra godkendelsen af råvare, DMEA fra juli 2005: 

 
 
Vilkår fra godkendelsen af etablering af bygning D7a m.m. fra januar 2006: 

 
 
Samt vilkår fra godkendelsen af udvidelsen af pigmentproduktionen fra maj 
2008: 

 
 
Suns sikkerhedsdokument er accepteret den 27. juni 2008 af Miljøcenter 
Roskilde i sammenhæng med de øvrige risikomyndigheders accepter.  
Miljøcenter Roskilde vurderer, at instruktioner og procedurer i Sun Chemical 
A/S sikkerhedsledelsessystem indeholder de nødvendige værktøjer til at 
håndtere driftsforstyrrelser og uheld. Ændringer i sikkerhedsledelsessyste-
met behandles af risikomyndigheder i samarbejde efter risikobekendtgørel-
sen (Bekendtgørelse nr. 1666 af 14/12/2006 om kontrol med risikoen for 
større uheld med farlige stoffer). 

3.2.13. Ophør 
Der er i rammegodkendelsen fra 1991 ingen vilkår om ophør af drift. 
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. 
Miljøcenter Roskilde stiller derfor et nyt vilkår herom. 

4. Større uheld med råvaren skal oplyses til Roskilde Amt, og 
portrapport skal, når den foreligger, fremsendes til amtet i hen-
hold til Suns til enhver tid gældende interne instruks 051010 ”In-
tegreret beredskabsplan”. 

8. Spild som opsamles i sumpen skal behandles som kemikalieaf-
fald. 

2. Virksomheden skal inden den 31. december 2008 have gennem-
ført følgende projekter i henhold til bilag 3: 

– ID 114 Sikkerhedsforanstaltninger fadkipper (B5F) 
– ID 219 Nødstrømsforsyning til fabrikken ved strømsvigt 
– ID 244Temperaturføler i cellesluser og i posefiler (A5) 
– ID 316 Iltfattig luft til siloer, blandere.. (A5) 
– ID 562 Brandmeldere i Broklager (B4) 
– ID 241 Dobbeltsikring af temperaturovervågning ved diazo-

tering 

7.7.2.  Driftsinstrukser 
Personale, der betjener produktions eller emissionsbegrænsende 
anlæg, skal have en nøje instruktion i driften af disse. 
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3.2.14. Bedst tilgængelige teknik 
BAT som defineret i BAT notes for the Manufacture of Organic Fine Chemi-
cals, August 2006 indgår i vilkårene om luft og sammen med BAT notes 
”Emissions from Storage, July 2006” i vilkårene om beskyttelse af jord og 
grundvand. 
Herudover skal Sun Chemical A/S hvert år gøre status over virksomhedens 
overensstemmelse med BAT. Tilsynsmyndigheden vil, med udgangspunkt i 
denne status, ud fra proportionalitetsprincippet, give de nødvendige påbud til 
sikring af at der sker fremdrift i virksomhedens tilpasning til BAT. 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen 
 
De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af 
udkast til afgørelse. Virksomheden har den 16. oktober 2009 sendt følgende 
bemærkninger til Miljøcenter Roskilde. 
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Sun Chemicals bemærkninger: 

 
Miljøcenter Roskildes vurdering: 
Revurderingen af drænsystemet tages op særskilt i 2010. Miljøcenter Ros-
kilde vil i den forbindelse også se på om reguleringen mere hensigtsmæssigt 
kan ske med andre lovhjemler end miljøbeskyttelseslovens § 41. 
 
Sun Chemicals bemærkninger: 

 
Miljøcenter Roskildes vurdering: 
Miljøcentrets interesse i spildevandssystemet på virksomheden er primært 
knyttet til risikoen for jord- og grundvandsforurening og til dels risikoen for 
forurening af vådområdet ved virksomheden og evt. Køge Bugt. Miljøcentret 
vurderer, at tæthedskontrollen kan være med til at sikre dette såfremt tæt-
hedskontrol af spildevandssystemet indgår heri. Derved kan regnvand og 
perkolat udgå af driftsinstruksen. 
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Sun Chemicals bemærkninger: 

 
Miljøcenter Roskildes vurdering: 
Miljøcentret accepterer, at de målinger FORCE Technology lavede i decem-
ber 2008, er dokumentation for emissionen af 2,4-dimethylanilin og 2-
metylbenzenamin. De to stoffer fjernes fra vilkår 3. 
 
Med hensyn til N-butylacetat er miljøcentret enig i Sun Chemical´s vurde-
ring, og vil ændre vilkåret i overensstemmelse med virksomhedens forslag, 
dog med den skærpelse, at tilsynsmyndighedens skal underrettes hvis 
grænseværdien for timemiddelværdien overskrides med en faktor 3 mere 
end 1 gang om måneden. Sun Chemical foreslår, at først 5 overskridelser 
udløser et krav om underretning.  
Miljøcenter Roskilde følger her Luftvejlednings anbefaling for kontrolregel for 
en enkelt måling ved AMS-kontrol:  
 
”5.4.2.1 Kontrolregler for en enkelt måling 
Overskrider en enkelt måling emissionsgrænseværdien med en faktor 3, skal 
tilsynsmyndigheden underrettes herom. Der skal samtidig gøres rede for årsagen 
til overskridelsen og hvilke foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat for at 
undgå fremtidige overskridelser. Endvidere skal der gennemføres en intensiveret 
overvågning af det forureningsbegrænsende udstyr efter nærmere aftale med 
tilsynsmyndigheden.” 
 
For organiske stoffer kl. I, II og III vurderer Sun Chemical, at de alle er under 
massestrømsgrænserne. Miljøcenter Roskilde bemærker, at virksomheden 
ikke underbygger vurderingen yderligere, f.eks. med målinger. I lyset af, at 
massestrømsgrænsen er et mål for virksomhedens luftforurening før rens-
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ning, anser miljøcentret det for meget sandsynligt, at massestrømsgrænsen 
for de organiske stoffer er overskredet. Sun Chemical har naturligvis ret i, at 
vilkår 4 vil sikre en løbende vurdering af emissionen og revision af emissi-
onsvilkårene, og i lyset af at revurderingen først er færdig kort før årsskiftet, 
anser Miljøcentret det for acceptabelt, at lade målingerne af organiske stof-
fer i forhold til vilkår 3 udgå og i stedet basere reguleringen på vilkår 4. Mil-
jøcenter Roskilde har med udgangspunkt i at massestrømmen for organiske 
stoffer ikke pt. er fastlagt, indsat B-værdien for hovedgruppe 2, klasse I, II og 
III stoffer. Der er valgt B1-metoden efter Luftvejledningen, men Br-metoden 
kan også bruges. Den er dog noget konservativ, når der er flere luftafkast. 
 
Sun Chemical foreslår, at firsten for emissionsmåling af olietåger og butyla-
cetat ændres til 1.7. 2010. Argumentationen er, at flush cake produktionen 
iværksættes i foråret 2010, og vil ændre på virksomhedens emission af olie-
tåger. Miljøcenter Roskilde forventer, at afgørelsen på flush cake produktio-
nen bliver meddelt i 2009, men kan naturligvis ikke på forhånd vide, præcis 
hvilke vilkår afgørelsen vil indeholde. Miljøcentret sætter derfor en tidsfrist 
for målingerne for både olietåger og N-butylacetat, selvom målingen for olie-
tåger kan blive ændret med afgørelsen for flush cake. Deadlinen til 31.10 
2009 er dog for kort i forhold til, at revurderingen ikke har overstået hørings-
perioden på det tidspunkt. Deadlinen for rapportering af målingerne sættes 
derfor til 31. marts 2010, således at resultatet kan rapporteres sammen med 
rapporteringerne efter vilkårene 15 og 16. 
 
Sun Chemicals bemærkninger: 

 
Miljøcenter Roskildes vurdering:  
Det forslag, som FORCE Technology har lavet for Sun Chemical (Bilag 1 til 
Sun´s bemærkninger), tilgodeser på mange punkter vilkår 4 i udkastet til 
revurdering. Forslaget deler vilkåret op i fire trin: 
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– Vurdering af emissioner ved ændringer i råvarer og processer 
– Opstilling af massebalance for væsentlige emissioner 
– Emissionsmålinger 
– Overholdelse af B-værdi 

 
Forslaget fra FORCE Technology nævner ikke specifikke metodeblade, men 
kun at målingerne skal foretages efter de af Miljøstyrelsen anbefalede meto-
deblade. I praksis vil det være de samme metoder, der måles efter. Miljø-
center Roskilde fastholder derfor angivelsen af metodeblade, men åbner op 
for at andre metoder kan bruges, hvor det er mere hensigtmæssigt. 
Eneste egentlige forskel er, at forslaget fra FORCE Technology lægger sig 
fast på, at emissionsmålinger skal foretages som tre enkeltmålinger, hver af 
en varighed på 1 time, hvor udkastet for emissionsprofilens vedkommende 
har stillet krav om en kontinuert måling efter metodeblad nr. MEL-07. Til 
brug for validering af beregninger har udkastet dog sagt præstationskontrol 
som tre enkeltmålinger, hver af en varighed på 1 time. 
Miljøcentret vurderer, at den kontinuerte måling giver bedre oplysninger om 
emissionen. Det er primært situationer, hvor emissionstoppe kan klarlægge, 
hvor der er et højt potentiale for optimering og kan give mulighed for at opti-
mere produktionskampagner og batches.  
 
Opdelingen i fire trin tages til efterretning. 
 
Sin Chemicals bemærkninger til kontrol af luftvaskere tages til efterretning. 
 
Sun Chemicals bemærkninger: 

 
Miljøcenter Roskildes bemærkninger: 
Lugt: Tabellen refererer til miljøgodkendelsen af udvidelsen af pigmentpro-
duktionen. Det er følgende lugtkilder:  

– D11 - Procesventilation 
– D11 - Tømning flusher 4 
– B4 - Raketten 
– B5 – Fældekar rød (F3) 
– A5 – Spraytørrer (er nedlagt) 
– B5 – Forberedelseskar 
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– D9 - Predisol lab 
– B5 - Tørreskab 7 

Kilderne sættes ind i vilkåret, dog er B4 raketten nedlagt og der er etableret 
et fældekar til gul. 
 
Affald: Den maksimale mængde affald til genanvendelse ændres fra 10 tons 
til 20 tons. Miljøcenter Roskilde stiller ikke krav om, hvilken metode Sun 
Chemical A/S bruger til at sikre overholdelsen af vilkåret, men miljøcentret 
vil ved tilsyn vurdere, om vilkåret overholdes. 
 
Sun Chemicals bemærkninger: 

 
Miljøcenter Roskildes vurdering: 
Tanken er omfattet af bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, 
etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, også populært kal-
det olietankbekendtgørelsen. I henhold til § 3 skal Miljøcenter Roskilde stille 
de vilkår, som fremgår af udkastet til revurdering. 
§ 3 lyder: 

Særligt om listevirksomheder 

§ 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på overjordiske eller nedgravede anlæg, der ud-
gør en hovedaktivitet, der selvstændigt er optaget på listen over godkendelsespligtige virksomhe-
der, jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. 

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på overjordiske anlæg på listevirksomheder, jf. 
dog stk. 3 og 4. 

Stk. 3. Ved afgørelser om godkendelse af listevirksomhed efter lovens § 33, stk. 1, som omfat-
ter anlæg, skal 

1) vilkårene for overjordiske anlæg større end 200.000 l mindst omfatte kravene i § 24, § 27, 
stk. 1 og 3, nr. 1-2 og 4-6, § 34 og §§ 36-40, jf. dog § 50 og § 51, 
2) vilkårene for overjordiske anlæg på 6.000 l og derover, men højst 200.000 l, mindst omfat-
te kravene i §§ 25-26, § 27, stk. 1 og 3, § 29, § 34 og §§ 36-42, jf. § 50 og § 51, og 
3) vilkårene for overjordiske anlæg under 6.000 l mindst omfatte kravene i § 25, § 26, § 27, 
stk. 1 og 3, § 29, § 31, § 32, § 33, stk. 1, og §§ 35-40. 
Stk. 4. Bekendtgørelsen finder dog anvendelse på overjordiske anlæg, omfattet af stk. 2, der 

er etableret før 1. september 2005. 

 
Det skal yderligere bemærkes, at det ikke er afgørende, hvorvidt tanken er i 
daglig drift, men at der opbevares olieprodukter i tanken. 
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Kravet om udskiftning af nedgravede rør er også fastsat i olietankbekendt-
gørelsen, og kan ikke fraviges. Men indstøbte rør kan betragtes som over-
jordiske, såfremt de indstøbes i beton eller indmures i murværk, i indre skil-
levægge, eller i gulve som er effektivt fri af opfugtning fra den underliggende 
jord, og ikke af anden årsag udsat for længerevarende eller hyppige perio-
der med opfugtning. Rør indstøbt i kældergulve vil ofte være fugtbelastede 
og skal derfor ofte henregnes som nedgravede rør. Dette vil også gælde for 
rørgennemføringer i fundament under terræn.  
Hvorvidt rørene fra den overjordiske olietank er nedgravet vil konkret blive 
vurderet af tilsynsmyndigheden ved tilsyn inden udgangen af 2010. 
 
Sun Chemicals bemærkninger: 

 

 
Miljøcenter Roskildes vurdering: 
Første del af vilkåret er et eksisterende vilkår i rammegodkendelsen fra 
1991 (vilkår 7.2.3), og Sun har heller ingen kommentarer til den del af revur-
deringen. Med hensyn til om overfyldningsalarmen er ved 90 % eller 95 % 
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fuld tank, vurderer miljøcentret, at alarm ved 95 % fyldning er acceptabelt for 
de eksisterende tanke, og vilkåret ændres i forhold til dette. 
 
Kravet om, at tankfyldninger skal overvåges af en fra virksomhedens an-
svarshavende person, er også gældende vilkår fra vilkår 7.2.3 i rammegod-
kendelsen fra 1991, så virksomheden er allerede i dag underlagt dette vilkår. 
Miljøcentret vurderer, at overvågning ikke skal forstås således, at den an-
svarshavende person fysisk skal stå og overvåge tankfyldningerne, men 
skal forstås således, at der skal være en person fra virksomheden, der har 
ansvaret for, at tankfyldningen sker forsvarligt. Miljøcentret ændrer ordet 
overvåges til følges for at tydeliggøre meningen. Dette giver mulighed for at 
Sun Chemical kan organisere tankfyldninger, som virksomheden har fore-
slået i ovenstående kommentarer, uden at det indarbejdes konkret i vilkår 
10. 
Med hensyn til udgiften til montering af overfyldnings- og påfyldningsalarmer 
på indendørs produktionstanke, som af Sun Chemical er estimeret til kr. 
500.000, vil Miljøcenter Roskilde kun knytte den bemærkning, at handlepla-
nens tidsfrister skal afspejle miljørisikoen, og at der kan være tankanlæg, 
hvor miljørisikoen er så lav, at kravet om etablering af alarm ikke er proporti-
onalt i forhold til udgiften, og kravet vil derfor udgå. Dette kan være tilfældet 
med indendørs lagertanke, hvis tankene er placeret i lokaler med tæt befæ-
stelse og uden afløb, samt at sådanne lagertanke kun fyldes, når der er 
medarbejdere i produktionen. 
 
Virksomhedens forslag til ændringer i vilkår 10 mht. egenkontrol og tæt-
hedsprøvning af tanke vurderes af miljøcentret som værende acceptabel i 
forhold til beskyttelsen af jord- og grundvand. Miljøcentret har med mail af 6. 
oktober 2009 præciseret, at kravet om tæthedsprøvning kun er relevant for 
udendørs tanke inkl. rørføringer med sundhedsfarlige kemikalier med høj 
risiko for jord- og grundvandsforurening. Disse kemikalier kan identificeres 
som værende på listen over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord. 
Sun har identificeret butylacetattankene som de eneste, der opfylder oven-
nævnte kriterium. 
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Sun Chemicals bemærkninger: 

 
Miljøcenter Roskilde har ikke umiddelbart belæg for at kunne sige, hvorvidt 
der normalt kun stilles krav til halvtag ved oplag af farligt affald, da vilkår i 
miljøgodkendelser stilles specifikt i hver enkelt godkendelse. De kommunale 
erhvervsaffaldsregulativer stiller ofte krav til at olie- og kemikalieaffald opbe-
vares under tag, men for listevirksomheder er det miljøgodkendelsen, der 
regulerer forholdene.  
Miljøcenter Roskilde har hentet inspiration i bl.a. standardvilkår for K 203: An-
læg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald, jf. punkterne R12 og 
R13 i Bilag 6B, og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller 
bortskaffelse, bortset fra de under punkterne K 209, K 210 og K 211 nævnte anlæg.   
Miljøcentret er enig med Sun Chemical i, at vilkåret mest er relevant for fly-
dende kemikalier, og vilkåret ændres i overensstemmelse hermed. 
Sun Chemical anser spildevandssystemet med opsamlingsbassiner som en 
foranstaltning mod forurening med spild af kemikalier, men det er miljø-
centrets vurdering, at brugen af opsamlingsbassiner er en beskyttelse mod 
forurening af Køge Bugt, og ikke mod jord- og grundvandsforurening, som 
vilkåret retter sig imod.  
Miljøcenter Roskilde fastholder derfor vilkåret, men er indforstået med, over-
holdelsen af vilkåret ikke kan ske umiddelbart, da det kan blive nødvendigt 
med økonomiske investeringer af et vist omfang, for at opfylde vilkåret fuldt 
ud. For at tydeliggøre at vilkåret primært har karakter af løbende forbedrin-
ger, ændres ordlyden, Deadline for udarbejdelsen af handleplan ændres til 
udløbet af 2010 for at give Sun Chemical tid til en mere indgående analyse 
af risikoen for jord- og grundvandsforurening. 
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Sun Chemicals bemærkninger: 

 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at afkrydsning i et checkskema i forhold til 
SunCare vil efterleve kravet om logbog – dog bør der i logbogen være mu-
lighed for at knytte bemærkninger til den visuelle kontrol, hvis der er fundet 
afvigelser ved kontrollen. 
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Sun Chemicals bemærkninger: 

 

 
Miljøcenter Roskildes bemærkninger: Kravene om rapportering virker umid-
delbart uoverskuelige, men punkterne skal opfattes som en bruttoliste. Dia-
log mellem miljøcentret og Sun Chemical A/S skal afklare den endelige rap-
portering, herunder detaljeringsgrad i forhold til BAT. Rapportering er tænkt 
som det dynamiske redskab i virksomhedens tiltag til at opnå en højere grad 
af bedst tilgængelig teknik. Afrapporteringen skal naturligvis afspejle de om-
råder, hvor der kan opnås største miljømæssige forbedringer. 
 
Sun Chemicals bemærkninger: 
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Miljøcenter Roskilde vurderer, at det korrekte bilagspunkt i forhold til VVM er 
bilag 2, punkt 6a, kemisk industri, behandling af mellemprodukter og frem-
stilling af kemiske produkter som Sun Chemical gør opmærksom på. Har vi 
drøftet det med Plan? 
De øvrige punkter tages til efterretning. 
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Der er frem til den 18. november 2009 kommet flere bemærkninger fra Sun 
Chemical A/S, men de har kun afstedkommet mindre ændringer. En del af 
bemærkningerne vil dog indgå i den efterfølgende opfølgning på vilkårene, 
herunder de handleplaner, der vil blive lavet til udmøntning af revurderin-
gens vilkår. 
 
Sun Chemical A/S har endvidere ønsket indføjet vilkår om en evt. kommen-
de direkte udledning af spildevand, men Miljøcenter Roskildes vurdering er, 
at hvis Sun Chemical A/S ønsker at bruge havledningen igen til direkte af-
ledning af spildevand, vil spildevandsvilkårene blive revurderet i den forbin-
delse. 
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3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

 



 

Side 76 af 84   Revurdering af miljøgodkendelse          November 2009
   
 

 
 

 
 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at der ikke er modstrid mellem de vilkår Køge 
Kommune evt. vil stille i tilslutningstilladelsen til sikring af, at der ikke træn-
ger grundvand ind i kloakrørene og andre dele af afløbssystemet, og de vil-
kår miljøcentret stiller til sikring af, at der ikke trænger forurening fra kloak-
systemet ud i jord og grundvand. Sun Chemical bruger dele af kloaksyste-
met til opsamling af evt. spild fra tanke, rør og transportemballage, så derfor 
skal miljøcentret have mulighed for at forlange tæthedsprøvninger. 

3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 
Revurderingen blev annonceret i Lørdagsavisen Køge og Dagbladet den 8. 
maj 2004. Der er ikke kommet bemærkninger om revurderingen. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 
4.1 Lovgrundlag 
Denne revurdering er foretaget på baggrund af miljøbeskyttelseslovens reg-
ler om, at vilkår i miljøgodkendelser for i-mærkede virksomheder regelmæs-
sigt skal revurderes. 
 
Revurderingen omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i mil-
jøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i godkendelsesbekendtgørelsen, dvs. for-
hold af betydning for det ydre miljø. 
 
Den gennemførte revurdering giver anledning til ændring af visse vilkår i 
godkendelserne. Ændringerne sker ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens 
§ 41, stk. 1 som forinden har været varslet i form af udkast til afgørelse.  
 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelser/afgørelser forsat: 
Godkendelse af drænsystemet, november 2001 
Støj, Oktober 1997 med ændringer truffet af Miljøklagenævnet den 13. juni 
2001 
Accept af sikkerhedsdokumentet, Juli 2008 
 

4.3 Retsbeskyttelse 
Nye vilkår i afgørelsen er ikke retsbeskyttede, da de er meddelt ved påbud  
 
Retsbeskyttelsen af eksisterende vilkår, der er skrevet ind i revurderingen, 
er angivet ved vilkårene.  
 

4.4 Næste revurdering 
Ifølge reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen skal næste revurdering se-
nest finde sted i år 2019. 
 

4.5 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 

4.6 Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne afgørelse vil blive annonceret i lokalavisen Køge Onsdag den 2. de-
cember 2009 og kan ses på By- og Landskabstyrelsen hjemmeside 
www.blst.dk. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 
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• ansøgeren 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• kommunalbestyrelsen 
• embedslægeinstitutionen 
• 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 meddelt, at 
de ønsker underretning om afgørelsen 

 
Kun nye og ændrede vilkår kan påklages. For de øvrige vilkår er det kun 
beslutningen om, at disse vilkår ikke ændres, der kan påklages. Endvidere 
kan det påklages, at vilkår er sløjfet.  
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny 
Østergade 7 – 11, 4000 Roskilde eller gukha@ros.mim.dk. Klagen skal se-
nest være modtaget den 30. december 2009 inden kl. 16.00.  
 
Vi videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandling af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.   
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 
 

4.7 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 

• Køge Kommune, tf@koege.dk 
• Sundhedsstyrelsen, sjl@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
• Arbejdstilsynet, at@at.dk 
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Bilag A: Fabriksplan 

Bygnings- og anlægsfortegnelse         
S10 Slambed D36 Filterbygning D2 Lab og kontorer B11 Lager A12c Lager 
S9 Slambed D35 Spildevandsbassin C20 Varemodtagelse B10 Lager A12b Lager 
F20 Pladsfor jorddeponi D23d Spildevandsbassin C17 Dieselolie B9 Lager A12a Lager 

F10 Tømrerværksted D34c Spildevandsbassin C12 Lager B8a Lager A12 
Pigmatex og Predisol-
fabrik 

F9 Lager D34c Spildevandsbassin C10 Lager B8 Lager A11a Lager 
F3 Bolig D33 Spildevandspumper C9  Lager og kontor B7b Lager A11 Kontorer 
F1  Brønd 1 og 2 D32 Spildevandspumper C8 Truckværksted B7 Lager og kontor A10a Lager 

E38a Skurvogn D31 Olielagertanke C7b Lager B6b Trafostation A10 Køleanlæg 
E38 Bioanlæg D30 Spildevandspumper C7a Maskinlager B6a Lager A9 Lager 

E36 Efterfiltreringsbassin D18 Spildevandsbassin C7 
Kontorer, værksted, 
predisol B6 Pigmatexfabrik A6b Lager 

E35 Filtrering D14 Ledig C6a 
Maskinværksted og 
lager B5c Isanlæg A6a Trafostation 

E33 Slamcontainere, centrifuge D11 Flush fabrik C6a Kraftcentral B5b Tankanlæg A6 Predisolfabrik 

E32 Kalklæskeanlæg D10a El-tavlerum C5 Værksted B5a Isanlæg A5 
Pigmentfiltrering og 
tørring 

E31 Trafostation D10  Fabrik C4b Halvtag B5 Pigmentfældning og filtrering  
E30 Spildevandslab D9 Tørreanlæg og lab C4 Pigmentfabrik B4a Lager   
E17 Spildevandspumpe D8 Lager C3 Pigmentfabrik B4 Tørreanlæg   
E14 Lager D7 Lager C2b Trafostation B3a Lager   
E13 Lager D6 Fabrik C2a Trafostation B3 Pulverisering   
E10b Trafostation D4b Lager C2 Pigmentfabrik B2b Kontorer    
E10a Trafostation D4c Lager C1b Unimat B2 Kantine   
E8 Lager D4 Bad og lager C1a Baderum B1 Lægehus   
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Bilag B: Notat om revurdering af emissioner, Sun Chemical A/S 1. marts 2009 
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