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Afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport for Maabjerg 
Bioethanol 
 
Miljøstyrelsen har den 28. november 2012 modtaget ansøgning fra Maabjerg 
Bioehanol om etablering af et fuldskala produktionsanlæg for 2. generations 
bioethanol baseret på halm som råvare. Maabjerg Bioethanol er omfattet af bilag 1 
listepunkt 4.1b i godkendelsesbekendtgørelsen1. 
 
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 Bioethanol ikke er omfattet af kravet om 
udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, 
idet ingen af de farlige stoffer/blandinger af 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 Maabjerg Bioethanols ansøgning om 
miljøgodkendelse den 13. marts 2013 modtaget en opdateret liste over de farlige 
stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden 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/blandinger af stoffer, der kvalificeres som farlige efter 
forordning 1272/20082. Herudover indeholder listen angivelser af mængderne i 
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forbindelse med brug, fremstilling og frigivelse samt oplysninger om leverings-, 
opbevarings- og anvendelsesform og lokaliteter. 
 
Virksomheden har i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse tidligere 
fremsendt en liste over de farlige stoffer/blandinger af stoffer som virksomheden 
bruger, fremstiller eller frigiver. Med udgangspunkt heri, sendte Miljøstyrelsen 
den 10. februar 2013 et udkast til afgørelse om udarbejdelse af 
basistilstandsrapport i høring. Virksomheden har efterfølgende valgt at udskifte et 
oplag af benzin (til denaturering) med ammoniakvand (24 %). Det er derfor den 
liste over stoffer/blanding af stoffer, som virksomheden den 13. marts 2013 har 
fremsendt, der danner grundlag for afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes 
basistilstandsrapport. 
 
Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse 
Miljøstyrelsen er forpligtet til at vurdere, om de pågældende farlige 
stoffer/blandinger af stoffer, som Maabjerg Bioethanol 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 (bilag 1), at der anvendes eller vil 
blive anvendt flere stoffer/blandinger af stoffer som er klassificeret som farlige jf. 
forordning nr. 1272/20082. 
 
Ethanol 
Den største oplagsmængde af stoffer/blanding af stoffer som er klassificeret som 
farlig jf. forordning nr. 1272/20082 er ethanol. Det oplagres både i form af 
slutproduktet bioethanol, vandige opløsninger af fermenteret halm med 5 % 
indhold af ethanol og scrubbervand med mindre rester af ethanol. 
Ethanolen/ethanolblandingerne opbevares i tanke. 
 
Ethanol er flygtigt og letnedbrydeligt. Et utilsigtet udslip til jorden, vil betyde at en 
del af ethanolen vil fordampe, og den del som ikke når at fordampe vil nedbrydes i 
jorden. En forurening med ethanol/blandinger af ethanol vil derfor ikke give 
anledning til en længerevarende forurening, som i givet fald ville kunne lokaliseres 
og oprenses ved ophør. 
 
Ammoniakvand 
I ansøgningen af 28. november 2012 anvendes benzin til denaturering af 
ethanolen. Virksomheden har imidlertid ønsket at ændre processen, så der 
anvendes ammoniakvand (24 %) i stedet for benzin. Ammoniakvandet oplagres i 
tank placeret udendørs og i tankgrav. Placeringen er som angivet i ansøgningen for 
benzin. Oplaget af ammoniakvand vil blive 40 m3. 
 
På grund af ammoniakkens flygtighed vil en del fordampe ved spild af 
ammoniakvand. Den del af ammoniakken, som ikke fordamper, vurderes relativt 
let at kunne transporteres i jorden, men vil også undervejs blive omsat af 
jordbakterier og blive omdannet til nitrat under aerobe (iltrige) forhold. 
Nitrat er mobilt i jord- og grundvand, og transporteres konservativt under 
iltholdige forhold. Nitrat er en velkendt kilde til grundvandsforurening under 
landbrugsarealer. 



 

__________________________________________________________ 

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. 

3 Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26.06.2010 

3 

Nitrat er ikke i sig selv klassificeret som et farligt stof, og en eventuel forurening 
udløst af et uheld med spild af ammoniakvand, vil ikke være blivende pga. 
udvaskning, fortynding og dispersion. Det vil derfor være vanskeligt at lokalisere 
og oprense en eventuel restforurening ved ophør. 
 
Det vurderes derfor, at virksomhedens oplag af ammoniakvand ikke vil udgøre en 
risiko for længerevarende forurening af jord- og grundvand. 
 
Syrer og baser 
Der vil blive oplagret natriumhydroxid i tanke i forskellige koncentrationer, fra 
CIP rensevand (2-3 % natriumhydroxid) og op til 50 % natriumhydroxid. 
Desuden vil der være oplag af syre-kondensat med ca. 0,5 % eddikesyre. 
 
De oplagrede blandinger af 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. 
En eventuel forurening vil 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 tidssvarende 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 da der kun oplagres 
syre med meget lav koncentration.  
 
CO2-vand tank 
I tank (140 m3) oplagres vand med kuldioxid. Kuldioxid-blanding er klassificeret 
som farlig jf. forordning nr. 1272/2008. 
Kuldioxid dannes f.eks. ved afbrænding af fossile brændstoffer og som et 
oxidationsprodukt der udåndes fra dyr. Ved atmosfærisk tryk og temperaturer 
over -78,5 oC findes kuldioxid kun som en gas. 
Kuldioxid er ikke relevant i forhold til jord og grundvand. 
 
Enzymer og gær 
Enzym- og gæroplaget er klassificeret som farligt jf. forordning nr. 1272/2008. 
Begge deles vurderes dog hurtigt at blive omsat i jorden ved eventuelt spild, og vil 
derfor ikke give anledning til længerevarende påvirkning af jord og grundvand. 
 
Øvrige forhold 
Virksomheden har i forbindelse med fremsendelse af undersøgelsesoplæg for 
basistilstandsrapport beskrevet, at der muligvis vil blive opstillet mindre, 
overjordiske olietanke til tankning af køretøjer. Ligeledes at der etableres et 
værksted der udfører løbende vedligehold og med et mindre oplag af olie og 
kemikalier i tilknytning til værkstedet. 
Det er ansøgning om miljøgodkendelse af 28. november 2012, der kommer til at 
ligge til grund for Miljøstyrelsens endelige miljøgodkendelse, suppleret med 
opdateret kemikalieliste af 13. marts 2013 (bilag 1). Da ansøgningen ikke 
indeholder oplysninger, om hverken olietanke til tankning af køretøjer eller oplag 
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af olie/kemikalier i tilknytning til værksted, vil virksomheden efterfølgende skulle 
ansøge særskilt herom. 
 
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 § 1013. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Susie Björch 
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Bilag 1 
 

PG TAG number Tank ID Volume i m3 Liquid
Klassificeret farlige efter forordning 
nr. 1272/2008 Bemærkninger

2000 210T050 Soaking liquid 60 extract from straw Nej

2000 210T090 Filtrate 20 extract from straw Nej

2000 241T070 C5 filtate 151 extract from straw Nej

2000 241T030 C5 filtate 151 extract from straw Nej

2000 230V010 Flash tank 750 steam and condensate Nej

3000 311R010 Pre‐hydrolysis reactor 900 Water suspension af pre‐treated straw. Dry mNej Forhydrolyse. I fælles tankgrav

3000 312R010 Pre‐hydrolysis reactor 900 Water suspension af pre‐treated straw. Dry mNej Forhydrolyse. I fælles tankgrav

3000 313R010 Pre‐hydrolysis reactor 900 Water suspension af pre‐treated straw. Dry mNej Forhydrolyse. I fælles tankgrav

3000 321R010 Post‐hydrolysis reactor 3400 Water suspension af pre‐treated straw. Dry mNej Efterhydrolyse. I fælles tankgrav

3000 322R010 Post‐hydrolysis reactor 3400 Water suspension af pre‐treated straw. Dry mNej Efterhydrolyse. I fælles tankgrav

3000 323R010 Post‐hydrolysis reactor 3400 Water suspension af pre‐treated straw. Dry mNej Efterhydrolyse. I fælles tankgrav

3000 324R010 Post‐hydrolysis reactor 3400 Water suspension af pre‐treated straw. Dry mNej Efterhydrolyse. I fælles tankgrav

3000 325R010 Post‐hydrolysis reactor 3400 Water suspension af pre‐treated straw. Dry mNej Efterhydrolyse. I fælles tankgrav

3000 326R010 Post‐hydrolysis reactor 3400 Water suspension af pre‐treated straw. Dry mNej Efterhydrolyse. I fælles tankgrav

3000 327R010 Post‐hydrolysis reactor 3400 Water suspension af pre‐treated straw. Dry mNej Efterhydrolyse. I fælles tankgrav

3000 328R010 Post‐hydrolysis reactor 3400 Water suspension af pre‐treated straw. Dry mNej Efterhydrolyse. I fælles tankgrav

4000 411T010 Fermentor 1 3400 Water suspension af fermented straw. EthanoJa I pricippet ja, ethanolopl.  Dog  kun 5% ethanol, så vurderes ikke at være relevant

4000 412T010 Fermentor 2 3400 Water suspension af fermented straw. EthanoJa I pricippet ja, ethanolopl.  Dog  kun 5% ethanol, så vurderes ikke at være relevant

4000 413T010 Fermentor 3 3400 Water suspension af fermented straw. EthanoJa I pricippet ja, ethanolopl.  Dog  kun 5% ethanol, så vurderes ikke at være relevant

4000 490T010 Intermediate storage tank 5500 Water suspension af fermented straw. EthanoJa Mellemtank. I pricippet ja, ethanolopl.  Dog  kun 5% ethanol, så vurderes ikke at være relevant

5000 580T010 Lignin whole stillage tank 1050 Water with mainly lignin. Dry matter 18% Nej

5000 590T210 Bio‐ethanol storage tank 2000 99,5% Bioethanol Ja Ethanol oplag. Fælles tankgrav

5000 590T110 Bio‐ethanol day and off spec. tank 250 99,5% Bioethanol Ja Ethanol dagtank 1. Fælles tankgrav

5000 590T120 Bio‐ethanol day and off spec. tank 250 99,5% Bioethanol Ja Ethanol dagtank 1. Fælles tankgrav

5000 590T130 Bio‐ethanol day and off spec. tank 250 99,5% Bioethanol Ja Ethanol dagtank 1. Fælles tankgrav

5000 590T310 Fusel oil 5 ~50% Ethanol Ja

7000 790T110 Lignin storage tank 1600 extract from straw Nej Silo til biobrændsel

7000 790T210 Lignin storage tank 1600 extract from straw Nej Silo til biobrændsel

8000 810T010 C5 liquid storage tank 2150 extract from straw Nej I tankgrav

8000 890T010 C5 molasses transfer tank 20 extract from straw Nej I tankgrav

9000 903T010 Fire water tank 1200 Water (from municipality) Nej

9000 912V110 SMP buffer tank 3 Medium pressure steam Nej

9000 912V120 SC flash tank (3 barg) 0 steam and condensate ‐ not designed yet Nej

9000 912V130 SC flash tank (0 barg) 0 steam and condensate ‐ not designed yet Nej

9000 931T210 Process water tank 1 ‐ 70 °C 170 cleaned waste water Nej

9000 931T110 Process water tank 2 ‐ 30 °C 350 cleaned waste water Nej

9000 932T010 RO waste tank 1400 proceswater for waste water cleaning Nej Urent procesvand

9000 933T010 WWT waste tank 1100 proceswater for waste water cleaning Nej Urent procesvand

9000 935T110 CIP water tank 200 cleaned waste water Nej

9000 935T210 CIP sodium hydroxide tank 400 2‐3% NaOH Ja Dog en meget lav opl.

9000 935T310 CIP waste tank 500 waste cip liquid Ja Dog en meget lav opl.

9000 935T410 CO2 water tank 140 water with CO2 Ja Ikke relevant for jord og grundvand

9000 935T510 Acid condensate tank 100 app. 0,5% acetic acid Ja Eddikesyre. Dog en meget lav opl. Vurderes ikke at udgøre en risiko for jord og grundvand.

9000 935T410 Scrubber water tank 140 water with traces of ethanol Ja Dog en meget lav opl.

9000 935T610 Flush water tank 600 cleaned waste water Nej

9000 941T110 Sodium hydroxide 50% 200 50% NaOH Ja I fælles tankgrav

9000 941T210 Sodium hydroxide 20%  200 20% NaOH Ja I fælles tankgrav

9000 943T110 Enzyme storage tank 1 200 liquid enzymes Ja Cellulase er omfattet. Vurderes ikke relevant for jord og grundvand, da det let omsættes.

9000 943T210 Enzyme storage tank 2 200 liquid enzymes Ja Cellulase er omfattet. Vurderes ikke relevant for jord og grundvand, da det let omsættes.

9000 944T010 Yeast hydration tank 10 10% yeast suspension Ja Gæroplag

9000 946T010 Ammonia water tank 40 24% NH4OH Ja I tankgrav

9000 942T010 Antifoam container (1000 l) 1 Storage up to 10 containers Nej

9000 945T010 Yeast extract container (1000 l) 1 Storage up to 10 containers Nej Gæroplag

MAABJERG BIOETHANOL PLANT ‐ Tank list

 


