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Afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport for Maabjerg 
Bioenergy og Maabjerg Hydrogen 
 
Miljøstyrelsen har den 28. november 2012 modtaget ansøgning fra Maabjerg 
Bioenergy og Maabjerg Hydrogen om udvidelse af biogasproduktionen samt 
etablering af to anlæg til opgradering af biogas. Det eksisterende biogasanlæg er 
omfattet af bilag 1 listepunkt 5.3 b i) eller 6.5 i godkendelsesbekendtgørelsen1. Det 
ansøgte anlæg til opgradering af biogas ved hjælp af hydrogen vil endvidere være 
omfattet af bilag 1, listepunkt 4.2.a. 
 
Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15 træffer myndigheden afgørelse om, hvorvidt 
virksomheden skal udarbejde basistilstandsrapport eller supplerende 
basistilstandsrapport efter § 14, når der er modtaget ansøgning om godkendelse af en 
bilag 1 virksomhed, herunder godkendelse af en udvidelse eller ændring. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hydrogen ikke er 
omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter 
godkendelsesbekendtgørelsens § 14, idet ingen af de farlige stoffer, som 
virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med sin listeaktivitet 
vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord- og 
grundvand på virksomhedens areal. 
 
Virksomheden skal således ikke udarbejde en rapport med oplysninger om og 
dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening.  
 
Oplysninger 
Miljøstyrelsen har som en del af ansøgningen om miljøgodkendelse modtaget en liste 
over de farlige stoffer, som Maabjerg Bioenergy bruger, fremstiller eller frigiver i 
forbindelse med de aktiviteter, som er omfattet af bilag 1 i 
godkendelsesbekendtgørelsen. Listen fremgår som bilag 1 til denne afgørelse. Listen 
angiver de stoffer, der klassificeres som farlige efter forordning 1272/20082. 
Herudover indeholder listen angivelser af mængderne i forbindelse med brug, 
fremstilling og frigivelse samt oplysninger om leverings-, opbevarings- og 
anvendelsesform og lokaliteter. 

                                                             
1 Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1454 af 20.12.12. 

 
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om 

klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3. 
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Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse 
Miljøstyrelsen er forpligtet til at vurdere om de pågældende farlige stoffer, som 
Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hydrogen bruger, fremstiller eller frigiver, er 
relevante, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14. Dette indebærer, at karakteren og 
mængden skal udgøre en risiko for længerevarende jord- eller grundvandsforurening. 
Forurening skal efter Miljøstyrelsens vurdering fortolkes som en risiko for en 
længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand på virksomhedens areal fra 
stoffer, der hidrører fra den aktivitet på virksomheden, der er omfattet af IE-
direktivet. 
 
Det fremgår af virksomhedens kemikalieliste, at der anvendes eller vil blive anvendt 
flere kemikalier med indholdsstoffer, som er opført på forordningens liste2 over 
farlige stoffer. 
 
Syrer og baser 
Den største mængde farlige stoffer består af kemikalier med indhold af syrer 
(saltsyre, saltpetersyre, citronsyre) og baser (natriumhydroxid og kaliumhydroxid). 
Kemikalierne opbevares enten indendørs i rum med tæt belægning og uden afløb, 
eller i udendørs tanke, der står i tankgård. Herudover vil stofferne efter endt 
rengøring af rør og tanke transporteres via virksomhedens spildevandssystem og 
videre til Holstebro Renseanlæg.  
 
De nævnte syrer og baser er klassificeret som farlige på grund af ætsningsfare ved 
berøring. I tilfælde af utilsigtet udslip til jorden, vil stofferne fortyndes og 
neutraliseres ved kontakt med jordmineraler og jordvand/grundvand. De opløste 
anioner, f.eks. chlorid-ionerne er mobile, og vil kunne transporteres til grundvandet, 
men disse ioner er ikke i sig selv klassificeret som farlige. Desuden vil en eventuel 
forurening ikke være blivende pga. udvaskning, fortynding og dispersion. Det vil 
derfor være vanskeligt at lokalisere og oprense en evt. restforurening ved ophør. 
Herudover har virksomheden tidsvarende krav til oplag og håndtering af kemikalier, 
samt til kontrol med tætheden af rørsystemer, hvilket minimerer risikoen for udslip 
til jord- og grundvand. Det vurderes derfor, at stofferne ikke i selv udgør en særlig 
risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand. 
 
Udslip af større mængder stærk syre til jorden vil i teorien kunne medføre 
mobilisering af tungmetaller bundet til jordmineralerne. Det vurderes dog, at der vil 
skulle tabes meget store mængder syre over en længere periode, for at frigøre 
tungmetaller i en størrelsesorden, der kan påvirke jord- og grundvand under 
virksomhedens areal. Dette vurderes ikke at være realistisk med de mængder syre, 
virksomheden bruger, såfremt virksomheden overholder gældende vilkår for oplag og 
håndtering af kemikalier, samt gennem kontrol sikrer at spildevandssystemet er tæt. 
 
EDTA 
To af de oplyste kemikalieblandinger indeholder EDTA som et af aktivstofferne. 
EDTA er klassificeret som farligt ved indtagelse og indånding. Kemikalierne 
opbevares indendørs i et rum med tæt underlag og uden afløb. Herudover vil 
stofferne efter endt rengøring af rør og tanke transporteres via virksomhedens 
spildevandssystem og videre til Holstebro Renseanlæg.  
 
Der er kun begrænset kendskab til EDTA’s skæbne ved transport i jord og grundvand, 
idet de fleste undersøgelser har været rettet mod stoffets skæbne i renseanlæg, slam 
og ferskvandsrecipienter. Eventuel forekomst i grundvandsboringer i Danmark har 
ikke været undersøgt nærmere. 
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På baggrund af rapporterede sorptionsegenskaber i sikkerhedsdatablade hvor EDTA 
indgår, vurderes det, at stoffet ved udslip til jorden vil være letopløseligt i vand og 
mobilt. Endvidere vurderes det, at stoffet sandsynligvis er svært nedbrydeligt under 
iltfrie forhold. Der er derfor risiko for at et eventuelt udslip af EDTA vil kunne 
transporteres til grundvandet.  
 
Det er oplyst i kemikalielisten (bilag 1), at Maabjerg Bioenergy årligt anvender 1200 L 
rengøringsmiddel med indhold af 7-10 % EDTA. 
 
EDTA vurderes primært at kunne komme i kontakt med jord og grundvand som følge 
af utætheder i spildevandssystemet, hvor koncentrationen af det aktive stof i 
spildevandet efter endt opblanding med vand ved rengøring af rør og tanke, vil være 
væsentligt mindre end koncentrationen i de anvendte kemikalieblandinger. Det 
vurderes på den baggrund, at risikoen for længerevarende påvirkning af jord- og 
grundvand som følge af mindre utætheder i virksomhedens spildevandssystem, vil 
være meget lille, når virksomheden overholder de gældende vilkår og gennem kontrol 
sikrer at spildevandssystemet er tæt. 
 
Endvidere opbevares og håndteres de EDTA-holdige kemikalier i egnede beholdere, 
og i rum eller på arealer, hvor belægningen er tæt. Uheld, der medfører utætheder i 
emballagen, vil derfor hurtigt opdages, hvorved risikoen for længerevarende 
påvirkning af jord- og grundvand vil være meget begrænset. 
 
EDTA kan herudover medvirke til mobilisering af andre potentielle 
forureningskomponenter som f.eks. tungmetaller. Denne egenskab udnyttes 
eksempelvis ved phytoremediering af blandt andet blyforureninger. 
 
Det vurderes dog, at der vil skulle tabes store mængder EDTA over en længere 
periode, for at frigøre tungmetaller i en størrelsesorden, der kan påvirke jord- og 
grundvand under virksomhedens areal. Dette vurderes ikke at være realistisk med de 
mængder EDTA, virksomheden bruger, såfremt virksomheden overholder gældende 
vilkår for oplag og håndtering af kemikalier, samt gennem kontrol sikrer, at 
spildevandssystemet er tæt. 
 
Kølervæske og motorolie 
Maabjerg Bioenergy anvender ethylenglycol som kølervæske og motorolie med 
indhold af petroleum. Stofferne anvendes i forbindelse med varmesystem og 
sikkerhedsventiler ved gaslageret, samt om spilolie. Oplag af disse stoffer er således 
ikke en direkte del af bilag 1 aktiviteten. Dermed skal de ikke indgå ved vurdering af 
krav om basistilstandsrapport. 
 
Kølervæske og motorolie opbevares desuden indendørs i egnede beholdere. På den 
baggrund vurderes det, at risikoen for at eventuelt uheld med udslip af stofferne vil 
medføre kontakt med jorden, og dermed vil udgøre en risiko for længerevarende 
påvirkning jord- og grundvand, er meget begrænset.  
 
Partshøring 
Udkast til afgørelse har været i høring hos virksomheden samt hos Holstebro 
Kommune, der er myndighed for vandforsyningen, og Vestforsyning Vand A/S, der er 
ejer og driftsherre for vandforsyningen i området. Ingen af de berørte parter har haft 
bemærkninger til afgørelsen. 
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Klagevejledning 
Der er ikke mulighed for at klage særskilt over denne afgørelse til anden 
administrativ myndighed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 5. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen hos domstolene, skal det ske 
senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 101.3  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Mette Thorsen 
Agronom 
metho@mst.dk 
72 54 41 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til 
Holstebro Kommune kommunen@holstebro.dk 
Vestforsyning Vand A/S vestforsyning@vestforsyning.dk 
 

                                                             
3 Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26.06.2010  
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Bilag 
 
Bilag 1: Liste over farlige stoffer af 28. november 2012 
 

Produktnavn Farligt stof Anvendelse Leverandør Opbevaring 
Lager 
kapacitet Ca. forbrug 

 P3-Ultrasil 115 

KOH (25-35%) 

NaOH (2-5%) 
EDTA (7-10 %) Cip af RO-anlæg  Ecolab Pumperum 03   1200 L 7500 L/år 

 P3-Ultrasil 78 
Saltpetersyre 
Citronsyre Cip af RO-anlæg  Ecolab  Pumperum 03  400 L 2300 L/år 

 P3-Ultrasil 53 EDTA 30-50% Cip af RO-anlæg Ecolab Pumperum 03   50 kg 400 L/år 

 Saltsyre 25-
35% 

 Saltsyre 25-
35% 

Cip af 
varmeveksler 

Helm 
Skandinavien Teknikbygning  3000 L 72000 L/år 

 Natronlud NaOH 28% 
Kondensat fra 
udstødningskedler Kemira  Teknikbygning  300 kg 2000 kg/år 

Kølervæske Ethylenglycol  

Varmesystem og 
sikkerhedsventiler 

ved gaslager 

Grene 
Danmark 

Kapselblæserrum, 
gaslager, 

teknikbygning  1000 kg 2000 kg/år 

Mobil Pegasus 
olie 705 Petroleum motorolie  Mobil  Teknikbygning  3000 L 10000 L/år 

 Saltpetersyre Saltpetersyre 

Cip varmeveksler. 
Anlæg for dette 
ikke idriftsat derfor 

ingen 
sikkerhedsdatablad 

 Kunne være 
Helm 
Skandinavien  Teknikbygning  1000 L 20000 L/år. 

 Mobil pegasus 
olie 705 Petroleum Motorolie(spilolie)  Mobil  Teknikbygning  2000 L 3000 L 

 
 


