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1. INDLEDNING 
Denne miljøgodkendelse omfatter ændringer på Maabjerg Bioenergy, 
der giver mulighed for at udvide produktionen af biogas samt etablere 
to typer gasopgraderingsanlæg, så den del af biogassen, der ikke kan 
anvendes lokalt, opgraderes til VE-gas der kan tilføres naturgasnettet. 
 
Udvidelsen af Maabjerg Bioenergy er en del af Maabjerg Energy 
Concept (MEC), der omfatter følgende delprojekter: 

 Biogasanlæg med gasopgradering (Maabjerg Bioenergy) 
 Brintproduktion (Maabjerg Hydrogen)  
 Bioethanolproduktion (MEC) 
 Affaldsforbrænding (Måbjergværket) 
 Forbehandling af husholdningsaffald (Maabjerg Renescience) 

 
Miljøstyrelsen har den 2. februar 2012 truffet afgørelse om, at MEC-
projektet er VVM-pligtigt.  Der er således gennemført en VVM-proces, 
hvor der er udarbejdet en VVM-redegørelse samt et 
kommuneplantillæg med tilhørende retningslinjer for det samlede 
anlæg.   
 
Denne miljøgodkendelse er et tillæg til Maabjerg Bioenergy’s 
gældende miljøgodkendelser. Vurderingerne i miljøgodkendelsen er 
foretaget i overensstemmelse med VVM-redegørelsen, og de fastsatte 
vilkår er baseret kommuneplantillæggets retningslinjer. 
 
Udvidelsen består af en udbygning af Maabjerg BioEnergy med ekstra 
kapacitet, så virksomheden kan modtage yderligere biomasse i form 
af 80.000 ton valle om året fra Arla, HOCO, 185.600 ton melasse 
årligt fra en ny nabovirksomhed, der producere bioethanol fra halm, 
samt 77.600 ton biovæske årligt fra et nyt renescienceanlæg på 
Maabjergværket, og omdanne dette til biogas.  
 
Endvidere opføres to forskellige anlæg til opgradering af biogas til en 
kvalitet, så gassen kan afsættes til naturgasnettet (VE-gas). Dels 
etableres elektrolyseanlæg til produktion af brint. Brinten tilsættes 
biogassen i en særlige VE-reaktor, hvorved biogassens indhold af 
kuldioxid omdannes til metan. Herudover etableres et 
trykvandsanlæg, der ved en renseproces under højt tryk fjerner 
biogassens indhold af kuldioxid. 
 
Udvidelsen gennemføres i to etaper, hvor første etape omfatter 
modtagelse af valle fra HOCO samt etablering af anlæg til produktion 
af brint samt gasopgradering ved hjælp af brinttilsætning. Vallen vil 
blive transporteret i en rørledning frem til Maabjerg Bioenergy, og vil 

 4 



 

således ikke medføre øget lastbiltransport til og fra anlægget. Første 
etape forventes i drift primo 2014.  
 
Anden etape omfatter modtagelse af melasse og biovæske fra 
nabovirksomhederne samt etablering af et trykvandsanlæg til 
gasopgradering. Anden etape forventes i drift primo 2016. 
 
Der er i den eksisterende miljøgodkendelse fastsat grænseværdier for 
luftforurening, samt hvor meget virksomheden må lugte og støje. 
Disse grænseværdier er forventes fortsat at kunne overholdes, selv om 
udvidelsen vil medføre en mindre stigning i lugt- og støjemissionen. 
Virksomhedens lugt- og støjforhold vil derfor fortsat være reguleret af 
vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse af. 22. september 2012. 
 
Da virksomheden ligger i et område, hvorfra der indvindes 
drikkevand, er der i overensstemmelse med retningslinjerne i 
kommuneplantillægget fastsat skærpede vilkår til forebyggelse af 
grundvandsforurening.  
 
Etablering af de nye gasopgraderingsanlæg medfører, at der fremover 
vil håndteres flere typer letantændelige gasser under et større tryk 
end på det eksisterende biogasanlæg.  Der er derfor fastsat nye vilkår, 
der skal begrænse risikoen for, at større uheld kan udgøre en fare for 
mennesker og miljø omkring virksomheden mest muligt. 
 
De gældende miljøgodkendelser for Maabjerg Bioenergy opretholdes, 
dog foretages der nogle konsekvensrettelser af enkelte vilkår, hvilket 
vil fremgå af denne miljøgodkendelse.   
 
De gældende miljøgodkendelser og afgørelser er: 
 

 Miljøgodkendelse af 22. september 2010 om etablering af 
biogasanlægget 

 Miljøgodkendelse af 21. maj 2012 om etablering af RO anlæg 
 Afgørelse af 31. august 2012 om at ændringer i 

udspredningsarealer og separationspraksis ikke er VVM-
pligtige. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om 
miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed en udvidelse af 
biogasproduktionen på Maabjerg Bioenergy, herunder etablering af to 
typer anlæg til opgradering af biogas til VE-gas.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i 
miljøbeskyttelsesloven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår: 
 
Følgende vilkår i miljøgodkendelse af 22. september 2010 ophæves: 
Vilkår 3.2.2 om afkasthøjder og luftmængder  
Vilkår 3.5.25 om dimensionering af lagune 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
A1 Godkendelsen af projektets etape 1 bortfalder, hvis 

etableringen af anlægget ikke er påbegyndt inden 2 år fra 
godkendelsens dato. 
 

A2 Godkendelsen af projektets etape 2 bortfalder, hvis 
etableringen af anlægget ikke er påbegyndt inden 4 år fra 
godkendelsens dato. 
 

A3  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være 
tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være 
orienteret om godkendelsens indhold. 

 
A4  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende 

forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen 

indtræder. 
 
A5 Miljøgodkendelsens vilkår skal overholdes såvel i bygge- og 

anlægsfaser som i driftsfasen. 
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Indretning og drift 
 
B1 Virksomheden må modtage følgende typer og mængder af biomasse1 til 

behandling i den grønne linje: 
Produkter/råvarer Mængde, ton/år 

Husdyrgødning 460.000 

Slagteriaffald 

Restbiomasse fra mejeridrift 

Protamylase (kartoffelfrugtvand) 

Energiafgrøder 

60.000 

C5 melasse fra produktion af bioethanol 186.000 

1Ved biomasse forstås alle former for husdyrgødning, energiafgrøder samt animalsk, 
vegetabilsk eller andet affald med et væsentligt organisk indhold, der påtænkes 
udrådnet i biogasanlægget 
 

B2 Virksomheden må modtage følgende typer og mængder af biomasse1 til 
behandling i slamlinjen samt i gasrensningslinjen der er tilkoblet 
hydrogenanlægget: 
Produkter/råvarer Mængde, ton/år 

Spildevandsslam 81.000 

Biovæske fra renescienceanlæg på 
Måbjergværket 

78.000 

Valle 80.000 

1Ved biomasse forstås alle former for husdyrgødning, energiafgrøder samt animalsk, 
vegetabilsk eller andet affald med et væsentligt organisk indhold, der påtænkes 
udrådnet i biogasanlægget 
 

 
B3 Virksomhedens oplag af særskilt nævnte produkter og hjælpestoffer må 

højst udgøre:  
Produkter/råvarer Placering Maks. 0plag 

NaOH Tankgård 120 m3 

NPKS – 
gødningsmiddel  

Ved 
gasrensningsanlæg 

1000 L 

Syre/baseholdige 
rengøringsmidler 

Pumperum 03 1700 L 

Saltsyre (25-35%) Teknikbygning 3000 L 

Saltpetersyre Teknikbygning 1000 L 

Natrium Hydrogen Ventilationshus  1000 kg 

 7 



 

Carbonat 

Motorolie Teknikbygning 5000 L 

Kølervæske Kapselblæserum, 
gaslager, 
teknikbygning 

1000 kg 

 
 Ud over ovennævnte oplag må der opbevares mindre mængder 

kemikalier og hjælpestoffer i overensstemmelse med vilkår 15 
om oplag af kemikalier i miljøgodkendelse af RO-anlægget af 
21. maj 2012  

 
B4 Arealer og gulve ved elektrolysørens lud-reservoir skal 

indrettes i overensstemmelse med vilkår 15 og kontrolleres i 
overensstemmelse med vilkår 22 i miljøgodkendelse af 
virksomhedens RO anlæg af 21. maj 2012.  

 
B5 Glaspartier i udvendige facader skal udføres med forstærket 

vinduesglas med en brudstyrke svarende til glas påmonteret 
sikkerhedsfilm af typen 3M ScotchfieldTM Ultra sikrings- og 
sikkerhedsfilm.   

 
Orientering om endeligt projekt 

B6  Endelige målfaste tegninger over projektets indretning med 
angivelse af de enkelte væsentlige anlægsdele, herunder 
procesanlæg samt materialeflow og afløbstegninger for spilde- 
og overfladevand skal fremsendes til tilsynsmyndigheden 
senest 3 måneder efter udnyttelse af denne miljøgodkendelse. 

 
 Ovenstående indbefatter også rørledninger mellem MEC-

projektets enkeltvirksomheder, og der skal være præcise 
angivelser af, hvor ansvarsforholdet for en rørledning skifter 
fra den ene virksomhed til den anden. 

 
Luftforurening 

 
Afkasthøjder og luftmængder 

C1 Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde 
de værdier, der er anført her: 

 

Afkast fra 
 

Nr.1 
Min. 

afkasthøjde 
(m) 

Max. 
luftmængde 
(Nm3/time) 

Gasmotoranlæg 1 95 16.000 

Biofilter 2 95 49.700 
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RTO-anlæg 3 45 7.141 

Gasfakler2  Ingen krav 20.000 

1Kilderne 1,2, og 3 henviser til kilde nr. 5,6 og 7 i figur 0-1 i bilag A i VVM-redegørelsen 
2Gasfaklerne etableres med kapacitet til forbrænding af den fulde producerede 
gasmængde. Kapaciteten anslås til 4 x 5000 m3/h biogas svarende til en røggasmængde 
på 4 x 50.000 m3/h 

 
Afkasthøjder måles over terræn. 

 
Lugt 

 
Emissionsgrænser 

D1 Lugtemissionen af stofferne må ikke overskride de anførte 
grænseværdier målt som timeværdier: 

Afkast fra Nr.1 Emissionsgrænse 

Gasmotoranlæg 1 
27.000 LE/Nm3 

 

Biofilter 2 
1.204 LE/Nm3 

 

RTO-anlæg 3 
3.000 LE/Nm3 

 
1Kilderne 1,2, og 3 henviser til kilde nr. 5,6 og 7 i figur 0-1 i bilag A i VVM-redegørelsen 

 
Kontrol af lugt 

D2  Virksomheden skal inden 6 måneder, efter trykvandsanlægget 
er taget i brug, ved målinger dokumentere, at 
grænseværdierne i vilkår D.2 samt vilkår 3.2.3 i 
miljøgodkendelse af 22. september 2010 er overholdt. 
Dokumentationen skal gennemføres i henhold til vilkår 3.5.34 
i samme miljøgodkendelse. 

 
Dokumentationen skal inden 3 måneder efter, at målingerne er 
gennemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med 
oplysninger om driftsforholdene under målingen. 

 
D3 For boliger i det åbne land samt kontorbygninger i 

erhvervsområde E2, skal måle- eller beregningspunkt vælges, 
så det repræsenterer det mest lugtbelastede punkt på 
bygningernes facade.  

 
 
Overfladevand/Spildevand 
 
E1 Overfladevand fra parkeringsarealer, tagvand, interne køreveje 

samt drænvand under tanke skal ledes til opsamlingsbassin 
med tæt bund og sider, og med kontrolleret afledning. 
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E2 Det skal ved afledning af tag- og overfladevand sikres, at der 
ikke udledes forurenende stoffer, herunder også råvarer og 
produkt, til det lokale vandselskabs fællesledning for 
overfladevand. 

 
 
 
Støj 

 
Kontrol af støj, infralyd og vibrationer 

F1 Virksomheden skal i forbindelse med ibrugtagning af 
trykvandsanlægget dokumentere, at støjgrænserne for ekstern 
støj i vilkår 3.3.1 i miljøgodkendelsen af 22. september 2012 er 
overholdt.  
 
Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde 
inden 1 måned efter, at målingen er gennemført, og senest 6 
måneder efter trykvandsanlægget er taget i brug. 
Dokumentationen skal indeholde oplysninger om 
driftsforholdene under målingen. 

 
 Krav til målinger 

Kontrolmålinger af ekstern støj og eventuelt vibrationer skal 
foretages i henhold til vilkår 3.3.4 i miljøgodkendelsen af 22. 
september 2010, herunder dokumenteres ved måling og 
beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. 
nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om 
Beregning af ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra 
Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og 
vibrationer i eksternt miljø.  
 

F2 For boliger i det åbne land samt for kontorbygninger i 
erhvervsområde E2 skal måle- eller beregningspunkt vælges, 
så det repræsenterer enten det mest støjbelastede punkt på 
bygningens facade eller det mest støjbelastede punkt på et 
udendørs opholdsareal, som samtidig ikke ligger mere end 10 
m fra bygningen. 

 
 
Affald 
 

Bortskaffelse af affald 
G1       Genanvendeligt olieaffald og andet farligt affald skal 

bortskaffes via en registreret virksomhed i Miljøstyrelsens 
Affaldsregister. Ikke genanvendeligt olieaffald og andet farligt 
affald skal bortskaffes via kommunal indsamlings- eller 
afleveringsordning. Hvis kommunen har meddelt fritagelse for 
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at benytte den kommunale ordning, skal kopi af fritagelse samt 
aftale med et miljøgodkendt anlæg, der kan behandle den 
pågældende affaldstype, indsendes til tilsynsmyndigheden på 
forlangende. 

 
G2 Hvis den afgassede biomasse fra biogasanlæggets grønne linje 

ikke kan afsættes på landbrugsarealer omfattet af VVM-
screening af 31. august 2012, skal nye arealer anmeldes til 
tilsynsmyndigheden 

 
  
Jord og grundvand 
 
I1 Alle rørsystemer og andre installationer til transport af 

materialer skal være tætte, og må ikke kunne give anledning til 
spild på virksomhedens arealer.  
 

I2 Der skal foretages tæthedskontrol for alle rørsystemer og 
bassiner. Tæthedskontrollen skal foretages mindst hvert fjerde 
år af en uafhængig og dertil kompetent instans. Anlægget skal 
føre journal over tæthedskontrollen, og journalen skal til en 
hver tid være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.    

 
I3 Der skal etableres et tilbageholdelsessystem, f.eks. en 

kombination af en lagune samt et voldsystem, der kan rumme 
indholdet af de to største tanke. Ved etablering af 
tilbageholdelsessystemet skal det sikres, at der er terrænfald 
fra biomassetankene til opsamlingssystemet.  Dette vilkår 
erstatter vilkår 3.5.25 i miljøgodkendelsen af 22. september 
2010. 

 
I4 Arealer omkring alle biomassetanke skal indrettes så udslip i 

tilfælde af samtidigt tankbrud på disse tanke automatisk ledes 
mod det ubebyggede areal syd for Energivej (område II i 
lokalplan 1085). 

 
I5 Virksomheden skal udarbejde en plan for håndtering og 

opsamling af biomasse, der ved uheld strømmer ud fra 
virksomhedens matrikel.  Planen skal indgå som en del af 
virksomhedens interne beredskabsplan, og skal godkendes af 
den kommunale beredskabsmyndighed.  
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Indberetning/rapportering 

 
Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

K1 Der skal føres journal over anvendte mængder af kemikalier og 
hjælpestoffer, inklusiv forbrug af olie, gas og el. 

 
Der skal endvidere føres journal over producerede mængder 
affald, herunder afgasset biomasse fordelt på den grønne linje 
og industrilinjen. 
 

K2 Virksomheden skal årligt opgøre energiforbruget til 
produktion af biogas samt opgradering til VE-gas i henholdsvis 
brintanlæg og trykvandsanlæg.  
 

 Årsindberetning 
K3 Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til 

tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger: 
- Modtagne mængder biomasse 
-  Afsat mængde afgasset biomasse 
- Anvendte mængder hjælpestoffer 
- Producerede mængder biogas 
- Producerede mængder brint 
-  Forbrug af biogas 
- For hver type affald: Afleverede mængder og 

afleveringssted, for farligt affald oplyses endvidere EAK-
kode 

- Forbrug af energi og vand 
- Redegørelse for virksomhedens arbejde med 

energieffektivitet 
- Oplag af biomasse pr. statustidspunkt 
- Oplag af hjælpestoffer pr. statustidspunkt 
- Oplag af affald pr. statustidspunkt 
- Oplysninger om uheld 
- Oplysninger om modtagne klager over luft, lugt eller støj. 
 
Frist for indberetning 
Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. juni 
det efterfølgende år. Rapporten kan erstattes af virksomhedens 
grønne regnskab, eller miljøredegørelse i henhold til EMAS 
eller ISO 14000. I så fald fremsendes den i henhold til de 
tidsfrister der gælder for den respektive ordning. 
Afrapportering skal ske for perioden 1. januar – 31. december. 
 
Første afrapportering skal ske pr. 1. juni året efter at 
hydrogenanlægget er taget i brug. 
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Driftsforstyrrelser og uheld 
 
M1 Virksomheden skal straks underrette tilsynsmyndigheden om 

driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører forurening af 
omgivelserne eller indebærer fare herfor. Virksomheden skal 
ligeledes straks forhindre yderligere udledning af forurenende 
stoffer eller afværge faren herfor. 

 
 Virksomheden skal efterfølgende fremsende en redegørelse til 

tilsynsmyndigheden, som omfatter: 
 

- Årsag til og forløb af driftsforstyrrelsen/uheldet 
- Hvilken forurening, dette har bevirket, 
- Hvordan lignende driftsforstyrrelser/uheld undgås 

fremover 
 

Redegørelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en 
uge efter hændelsen. 

 
M2 Der skal i tilknytning til virksomhedens interne 

beredskabsplan udarbejdes og vedligeholdes instrukser 
(gribekort), der sikrer en hurtig og korrekt indsats ved uheld, 
der kan medføre risiko forurening af jord- og grundvand samt 
overfladevand, herunder udslip af kemikalier og biomasse. 

 
 
Risiko/forebyggelse af større uheld 
 
N1  Inden bygge- og anlægsarbejde til opførelse af 

hydrogenanlægget igangsættes, skal virksomheden fremsende 
et ajourført sikkerhedsdokument til tilsynsmyndigheden.  Det 
ajourførte sikkerhedsdokument skal dokumentere, at vilkår 
N3, N4, N5, N6 og N8 kan overholdes. 

             
N2  Inden bygge- og anlægsarbejde til opførelse af 

trykvandsanlægget igangsættes, skal virksomheden fremsende 
et ajourført sikkerhedsdokument til tilsynsmyndigheden.  Det 
ajourførte sikkerhedsdokument skal dokumentere, at vilkår 
N3, N4, N5, N6 og N8 kan overholdes. 

 
Maksimal konsekvensafstand 

N3  Den maksimale konsekvensafstand må ikke række ud over det 
område, der er afgrænset ved planlægningszonen (kurve for 
beregnede maksimale konsekvensafstande) angivet med rød 
farve i nedenstående figur 1 
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Stedbunden individuel risiko 
N4  Virksomhedens bidrag til stedbunden individuel risiko må 

ikke overstige 1*10-6 pr. år uden for det område, der er 
afgrænset ved sikkerhedszonen angivet med orange farve i 
nedenstående figur 1. Dette gælder for arealer uden for 
virksomhedens skal og forudsætter at vilkår N3, N5 og N6 
overholdes. 

 
Figur 1 Maksimale konsekvensafstande (rød) og 10-6 isokurve for 
stedbunden individuel risiko (orange) 

 
N5  Virksomhedens bidrag til stedbunden individuel risiko må 

ikke overstige 1*10-5 dødsfald pr. år uden for virksomheden 
matrikel.  

 
Samfundsmæssig risiko 

N6  F/N-kurven for samfundsmæssig risiko skal holde sig under 
10-4 pr. år for 1 dødsfald faldende med kvadratet på antallet af 
dødsfald, svarende til 10-6 pr. år for 10 dødsfald og 10-8 pr. år 
for 100 dødsfald. 
 



 

Den samfundsmæssige risiko bestemmes på grundlag af den 
faktiske og planlagte arealanvendelse i området afgrænset ved 
maksimal konsekvensafstand omkring virksomhedens areal. 

 
N7  Virksomheden skal inden opstart af henholdsvis 

hydrogenanlægget og trykvandsanlægget have implementeret 
sikkerhedsledelsessystemets procedurer for disse anlæg.   

 
N8  Virksomheden må maksimalt oplagre følgende mængder 

farlige gasser: 
Stof Maks. mængde, 

m3 
Maks. mængde, 

kg 
Biogas 26.885 29.852 
Brint 65 173 
Oxygen 32 1.366 

 
N 9  Overjordiske tanke og rørføring, der indeholder stoffer nævnt i 

vilkår N8 skal sikres mod påkørsel.  
 
N 10  Udvendig væg og tag på tanke tilknyttet 

gasopgraderingsanlæggene skal være malet i en farve med 
samlet strålevarmereflektionskoefficient på mindst 70 %. 
Tankfarven skal løbende vedligeholdes ved vask og/eller 
maling så strålevarmereflektionskoefficienten opretholdes. 

 
N 11  Sikkerhedsforanstaltninger/-barrierer til forebyggelse og 

begrænsning af større uheld skal regelmæssigt vedligeholdes 
og funktionstestes, så de til stadighed fungerer efter hensigten. 
Kontrollen skal indgå i virksomhedens planlagte vedligehold.  

 
Dato for vedligehold, funktionstest, reparationer og 
udskiftninger, samt oplysninger om eventuelle forekommende 
afvigelser fra normale driftsforhold og uheld skal registreres i 
journal (miljøafvigelse) eller vedligeholdelsessystem.  

 
Journal/vedligeholdelsessystem skal være tilgængelig for 
tilsynsmyndigheden. 
 

N12  Virksomheden skal til enhver tid, via tilstedeværelse af en 
fornøden opsamlingskapacitet samt afhjælpende procedurer 
og/eller instrukser, kunne håndtere de vandmængder, som 
kan opstå fra egne sikkerhedsforanstaltninger (køle- og 
sprinkleranlæg), så der ikke er fare for forurening af jord, 
grundvand og recipient.  
 
Procedurer og/eller instrukser skal indgå i øvelsen af den 
interne beredskabsplan. 
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N13 Virksomheden skal indberette uheld eller tilløb til uheld, jf. 

risikobekendtgørelsens § 9, stk. 3 og bilag 7 pkt. 1, når ét af 
følgende kriterier er opfyldt: 

 
Hvis et farligt stof (uanset mængden) indgik eller kunne indgå, 
og uheldet kunne medføre følgende, hvis alle barrierer svigter:  

- Irreversible skader på mennesker,  
- Mindst to sårede med efterfølgende hospitalsophold 

på mindst 24 timer, 
- standsning af trafik uden for virksomheden, som 

følge af gas-udslip, røg eller lignende,  
- udrykning af eksternt beredskab (brandvæsen eller 

ambulance), dog ikke fejlalarmer 
- Irreversible skader på miljø, 
- umiddelbare miljøskader på mindst 1 ha 

 

2.2 Øvrige forpligtelser i henhold til risikobekendtgørelsen 
I henhold til Risikobekendtgørelsen er virksomheden i øvrigt bl.a. 
forpligtet til følgende: 
 
 Virksomheden skal gennemføre de foranstaltninger, der 

fremgår af virksomhedens sikkerhedsdokument (§ 7, stk. 1). 
 
 Virksomheden har pligt til regelmæssigt at gennemgå 

sikkerhedsdokumentet. Virksomheden fremsender ajourført 
sikkerhedsdokument til kommunalbestyrelsen, når forholdene 
begrunder det, dog mindst hvert 5. år (§ 7, stk. 2). 
Kommunalbestyrelsen skal videresende 
sikkerhedsdokumentet. 

 
 Virksomheden skal straks underrette miljømyndigheden (§ 8, 

stk. 1), 
 såfremt der sker væsentlige ændringer i de 

tilstedeværende stoffers karakter eller fysiske tilstand 
eller ændringer i den proces, hvori det anvendes. 

 hvis virksomheden lukkes eller de aktiviteter, der 
medfører, at virksomheden er omfattet af 
risikobekendtgørelsen, ophører.  

 såfremt der uden at være tale om en ændring, der falder 
ind under risikobekendtgørelsens § 4 om væsentlig 
udvidelse eller væsentlig ændring, sker en ændring, der 
vil kunne indvirke på risikoen for større uheld. 
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 Virksomheden skal snarest muligt efter et større uheld eller 
tilløb til større uheld (nærved uheld) meddele 
tilsynsmyndighederne, som nævnt i risikobekendtgørelsens § 
11, stk. 1, de oplysninger, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 
7. Pligten til indberetning gælder, når stoffet omfattet af 
risikobekendtgørelsen har eller kunne have været involveret (§ 
9, stk. 3). 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at betingelserne i 
godkendelsesbekendtgørelsens §13 for at meddele miljøgodkendelse 
af den eksisterende virksomhed og ansøgte udvidelse er opfyldt. 
 
Det vurderes således, at Maabjerg Bioenergy kan drives på stedet 
uden at driften giver anledning til forurening og gener, der er 
uforenelige med omgivelserne, når driften er i overensstemmelse med 
oplysningerne i bilag A, og de fastsatte vilkår i afsnit 2 overholdes. 
 
Det er ved afgørelsen lagt til grund, at der ikke sker lempelser i 
forhold til de hidtil gældende grænser for påvirkninger af 
omgivelserne. 
 
Der er af hensyn til Maabjerg Bioenergy’s i placering et OSD-område 
(Område med Særlige Drikkevandsinteresser) fastsat skærpede vilkår 
til forebyggelse af grundvandsforurening.  
 
Det vurderes endvidere, at Maabjerg Bioenergy har truffet de 
nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse 
forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi, jf 
afsnit 3.2.14.  
 
Virksomheden har desuden sandsynliggjort, at de nye anlæg til 
gasopgradering, kan etableres på en måde, der sikrer, at risikoen for 
større uheld forebygges samt at konsekvenserne for mennesker og 
miljø begrænses mest muligt. Dette skal endeligt dokumenteres før 
bygge- og anlægsarbejde påbegyndes.  
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Denne miljøgodkendelse indgår som én af flere miljøgodkendelser der 
udgør de VVM- tilladelser der skal gives til det MEC-projekt der er 
anmeldt efter VVM- reglerne jf. VVM-bekendtgørelser § 2 og som 
forudsætter udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer jf, VVM-
bekendtgørelsen § 3 og en VVM-tilladelse jf. VVM- bekendtgørelsen § 
9. 
 
Miljøstyrelsen har som VVM-myndighed for MEC-projektet 
gennemført en VVM-proces, hvor der er udarbejdet 
kommuneplantillæg og en VVM-redegørelser for det anmeldte 
Maabjerg Energy Concept. 
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Kommuneplantillægget indeholder retningslinjer for lokalisering af 
risikovirksomheder, da der indgår anlæg i Maabjerg Energy Concept, 
der er omfattet af risikobekendtgørelsen. 
 
Der er i VVM-redegørelsen til kommuneplantillægget kortlagt hvilke 
habitatområder kan blive påvirket af emissioner fra de anlæg, der 
indgår i Maabjerg Energy Koncept, ligesom det er vurderet, om der er 
Bilag IV-arter, der kan påvirkes.  VVM-redegørelsen omfatter den 
habitatvurdering der skal foretages efter habitatbekendtgørelsens 
regler og er opsummeret i kommuneplantillæggets kapitel 6. 
 
Kommuneplanretningslinjerne omfatter således de overordnede 
rammer for Maabjerg Energy Concept. Det forudsættes, at de 
konkrete miljøgodkendelser af de anlæg der indgår i projektet 
udarbejdes i overensstemmelse med de forudsætninger der er lagt til 
grund i VVM-redegørelsen. Det sikres gennem vilkår i de respektive 
miljøgodkendelser, at aktiviteterne forgår i overensstemmelse med 
VVM-redegørelsens forudsætninger og de 
kommuneplanretningslinjer, der er relevant på det pågældende 
anlæg.  
 
For Maabjerg Bioenergy indebærer det, at 
 Virksomhedens grænseværdier for påvirkning af omgivelserne 

med lugt, støj og luftforurenende stoffer fastholdes efter 
vurdering i henhold til VVM-redegørelsen samt de nye 
kommuneplanretningslinjer. 

 der er fastsat nye vilkår, der skal sikre at anlægsarbejdet ikke 
påbegyndes før virksomheden har fremsendt et revideret 
sikkerhedsdokument med dokumentation for, at 
Miljøstyrelsens acceptkriterier omkring risikoforhold kan 
overholdes. 

 der er fastsat skærpede krav til forebyggelse af 
grundvandsforurening, gennem vilkår om befæstelse, 
afvanding, membranløsninger samt opsamlingskapacitet ved 
uheld. 

 Der fastsat vilkår om at uheld, der kan medføre risiko for 
forurening af jord- og grundvand samt overfladevand skal 
indgå i virksomhedens interne beredskabsplan. 

 
 
3.2.2 Generelle forhold 
Det eksisterende Maabjerg Bioenergy er i dag omfattet af to tidligere 
og fortsat gældende miljøgodkendelser. Den første miljøgodkendelse 
blev meddelt af Holstebro Kommune d. 22. september 2010, og 
omfatter godkendelse af selve biogasanlægget samt en tilladelse til at 
udlede overfladevand til det kommunale regnvandssystem. 
Miljøgodkendelsen bygger på miljøvurderinger i en tidligere VVM-
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redegørelse fra november 2008 som dannede grundlag for 
fastlæggelse af retningslinjer om arealreservation til det nuværende 
Maabjerg bioenergianlæg. 
 
Herudover meddelte Holstebro Kommune d. 21. maj 2012 
miljøgodkendelse til at opføre et RO-anlæg med tilhørende tanke til 
permeat og kemikalier, med henblik på at virksomheden kunne 
modtage valle fra Holstebro mejeri.  
 
Vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse af biogasanlægget er 
overvejende baseret på standardvilkår for biogasanlæg jf. bilag 5 i 
godkendelsesbekendtgørelsen. Disse vilkår er fortsat gældende, og 
Miljøstyrelsen vurderer, at udvidelsen af selve biogasproduktionen 
kan omfattes heraf.  
 
Vilkårene i den eksisterende godkendelse af RO-anlægget omfatter 
dels særlige vilkår knyttet til opførelse af to nye tanke til kemikalier og 
rengøringsvand, og dels en række generelle vilkår om oplag og 
håndtering af kemikalier mv., som er gældende for alle dele af 
virksomheden. 
 
Denne miljøgodkendelse behandler derfor primært miljø- og 
risikoforhold relateret til de to nye anlæg til gasopgradering, der 
forventes etableret i to etaper frem til 2016.  
 
3.2.3 Indretning og drift 
Der opføres flere nye bygningsdele i forbindelse med udvidelsen. Der 
vil derfor være ændringer af emissions- og støjforhold i forhold til den 
nuværende drift. Der er derfor fastsat vilkår om, at der skal foretages 
eftervisning af, at relevante grænseværdier fortsat kan overholdes. 
 
Derudover er der fastsat supplerende vilkår om, hvilke typer og 
mængder af biomasse der må modtages for at sikre, at 
forudsætningerne i ansøgningsmaterialet der ligger til grund for 
beregninger og vurderingerne fastholdes. 
 
Endvidere er der fastsat vilkår om maximale oplag af en række 
navngivne kemikalier og hjælpestoffer, som kan udgøre en særlig 
risiko i forhold til forurening af jord- og grundvand eller som kan 
medføre behov for særlige forholdsregler for beredskabsmyndigheden 
i tilfælde af større uheld. 
 
 
3.2.4 Luftforurening 
Den primære kilde til luftforurening vil ved normal drift være 
virksomhedens gasmotoranlæg, som, når anlægget er færdigudbygget, 
vil bestå af 3 gasmotorer med en samlet indfyret effekt på 11,1 MW.  
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Gasmotoranlægget er direkte omfattet af bekendtgørelse nr. 621 af 23. 
juni 2005 om begrænsning af emission af nitrogenoxider, 
uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxid m.v. fra 
gasmotorer, som fastsætter emissionsgrænseværdier for udledning af 
forurenende stoffer fra virksomhedens gasmotorer.  
 
Gasmototoranlægget er endvidere omfattet af standardvilkår i Bilag 5, 
afsnit 11 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder1 
(G201: Kraftproducerende anlæg med en samlet indfyret effekt på 
mellem 5 og 50 MW).  Der er således i miljøgodkendelsen af 22. sept. 
2010 fastsat vilkår om præstationskontrol af emissionen fra 
gasmotorerne i henhold til denne bekendtgørelse. 
 
Røggas fra alle 3 motorer vil ledes samlet til det eksisterende afkast. 
 
I miljøgodkendelse af 22. sept. 2010 blev der på baggrund af OML-
beregninger baseret på 3 gasmotorer med en samlet indfyret effekt på 
11,1 MW fastsat vilkår om, at afkast fra gasmotoranlægget skulle være 
mindst 95 m for at overholde grænseværdierne. 
  
Ved meddelelse af miljøgodkendelsen var der ikke taget endelig 
stilling til leverandør af gasmotorer. Der er derfor i 
miljøgodkendelsen fastsat vilkår baseret på konservative antagelser 
vedr. maksimale luftmængder (21.900 Nm3/h).  
 
Da der nu er etableret gasmotorer med kendte data, ændres vilkår 
3.2.2 i virksomhedens miljøgodkendelse af 22. september 2010, så 
den maksimale luftmængde for afkast fra gasmotoranlægget er i 
overensstemmelse med det faktiske anlæg (16.000 Nm3/h). 
 
Herudover kan der opstå luftforurening fra afbrænding af gas i 
unormale driftssituationer, hvor gassen ikke kan afhændes og 
lagerkapaciteten er opbrugt. Der er etableret en gasfakkel på det 
eksisterende anlæg. Herudover etableres 3 yderligere gasfakler. 
Gasfaklerne forventes alene anvendt ved unormale driftssituationer, 
dvs. få gange om året. Luftforurening herfra indgår derfor ikke ved 
beregning af virksomhedens samlede emission af luftforurenende 
stoffer. Der er i den eksisterende miljøgodkendelse fastsat vilkår om 
at situationer, hvor gasfaklerne tages i anvendelse, skal noteres i 
virksomhedens driftsjournal. 
 
Vilkår 3.2.2. i virksomhedens miljøgodkendelse af 22. september 
2010 ændres, så der ved angivelse af maksimale luftmængder tages 
højde for 4 gasfakler i stedet for 1. 

                                                 
1 BEK. nr. 486 af 25/05/2012 
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3.2.5 Lugt 
De primære kilder til lugt vil ved normal drift være gasmotoranlægget 
samt afgangsluft fra det luftrenseanlæg, som modtager 
ventilationsluft fra procesanlæggene samt fra rumventilation i 
modtagehaller mv. Afgangsluften fra disse kilder ledes til samme 
skorsten. 
 
Herudover kan der være diffuse luftkilder fra håndtering af biomasse, 
samt lugtemission forbundet med anvendelse af gasfaklerne ved 
unormale driftssituationer. 
 
I miljøgodkendelse af 22. sept. 2010 blev der i henhold til bilag 5, 
afsnit 16 i godkendelsesbekendtgørelsen fastsat vilkår om, at 
biogasanlægget skal være forsynet med et luftrenseanlæg til reduktion 
af lugtemission.  Herudover blev der fastsat vilkår om det maksimale 
koncentrationsbidrag ved nærliggende boliger og erhvervsområder, 
som er i overensstemmelse praksis på området.  
 
For at kunne overholde disse værdier, blev der på baggrund af OML-
beregninger fastsat vilkår om, at afkasthøjden fra gasmotorer og 
lugtrenseanlæg skal være mindst 95 m. Disse beregninger var baseret 
på worst-case betragtninger om lugtemission fra gasmotorer samt 
erfaringstal for lugtemission fra andre biogasanlæg. Endvidere blev 
der fastsat vilkår om, at lugtmissionen skulle eftervises senest 6 
måneder efter ibrugtagning.  Disse målinger forventes foretaget 
ultimo 2012. 
 
I forbindelse med udvidelse af biogasproduktionen samt etablering af 
trykvandsanlægget vil der blive etableret et supplerende 
luftrenseanlæg (RTO-anlæg) med tilhørende afkast, som udgør en ny 
lugtkilde.  
 
Det forventes, at afkast og rensefaciliteterne dimensioneres således at 
de eksisterende vilkår om lugtkoncentrationsbidrag i omgivelserne 
kan overholdes. Der fastsættes således vilkår om, at højden på det nye 
afkast skal være mindst 45 m. Endvidere er der fastsat vilkår om, at 
grænseværdierne for lugt skal eftervises efter ibrugtagning af 
trykvandsanlægget. 
 
  
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Maabjerg Bioenergianlæg blev sat i drift i marts 2012. Anlægget er 
omfattet af Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016.  
 
Der sker udveksling af en række flydende fraktioner med Holstebro 
Centralrenseanlæg gennem rørledninger. Slam (ca. 80.000 m3/år) 
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pumpes fra renseanlægget til bioenergianlægget, hvor det vil blive 
behandlet i industrilinjen. Før slammet overføres til industrilinjen 
foretages en opkoncentrering. Rejektvandet fra denne afvanding 
pumpes i selvstændig rørledning retur til Holstebro 
Centralrenseanlæg for efterfølgende rensning.  
 
Derudover overføres teknisk vand (vand fra afløbet fra 
renseanlægget) til bio-energianlægget for anvendelse i processerne. 
 
Holstebro Kommune har ikke fastsat vilkår til 
spildevandshåndteringen i forbindelse med den eksisterende 
miljøgodkendelse, fordi det på dette tidspunkt ikke var muligt at 
vurdere, hvor store mængder rejektvand der skulle returføres til 
renseanlægget, og om belastningen på renseanlægget ville blive større 
eller mindre. 
 
Sanitært spildevand afledes til det kommunale spildevandssystem.  
 
Den eksisterende spildevandsbelastning fra Maabjerg Bioenergy til 
Holstebro Centralrenseanlæg svarer til ca. 14.280 m3/år. 
 
Udvidelsen af industrilinjen på biogasanlægget med modtagelse af ca. 
77.600 ton biovæske ventes at producere 143.600 afgasset biomasse, 
der skal afvandes i dekantercentrifuge. Herved produceres ca. 45.800 
ton/år slam samt ca. 97.800 ton/år rejektvand, som skal ledes til 
renseanlægget. Endvidere vil trykvandsanlægget generere en ny type 
spildevand på ca. 8.000 m3/år.  
 
Den samlede årlige spildevandsmængde fra det udbyggede 
biogasanlæg inklusiv gasopgraderingsanlæggene forventes at svare til 
ca. 105.810 m3. 
 
Holstebro Kommune har oplyst, at spildevandet fra det ansøgte 
projekt kan ledes til Holstebro Renseanlæg.  Der vil blive meddelt en 
særskilt tilslutningstilladelse med vilkår, der sikrer at renseanlægget 
kan håndtere den øgede mængde spildevand. Der fastsættes derfor 
ikke særskilte vilkår om regulering af spildevandets mængder og 
sammensætning i denne miljøgodkendelse. 
 
Holstebro Kommune har endvidere sammen med den eksisterende 
miljøgodkendelse givet tilladelse til udledning af overfladevand til det 
det lokale vandselskabs regnvandssystem.  Overfladevandet omfatter 
regnvand fra tagflader, parkeringsareal, interne køreveje samt 
drænvand under tanke, dog ikke fra sladredræn. Det samlede 
befæstede areal ekskl. Bygninger og tanke er på nuværende tidspunkt 
ca. 14.500 m2. 
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Der er i henhold til vilkår 4.1, 4.2 og 4.4 i udledningstilladelsen 
etableret et privat regnvandsbassin for overfladevand med et 
bassinvolumen på 825 m3. Bassinet er etableret med dykket afløb og 
skydespjæld, og kan aflukkes ved eventuelt spild på området. Afløbet 
fra bassinet ledes til regnvandssystemet i kloakopland HO173 og 
herfra videre via det lokale vandselskabs regnvandsbassin til Frøjk 
Bæk. 
 
I forbindelse med udvidelsen øges det samlede befæstede areal til ca. 
28.000 m2, med et forventet behov for afvanding af 24.650 m3 
overfladevand årligt.  Dette medfører et behov for 
regnvandsopsamling svarende til et bassinvolumen på 1.500 m3. 
Virksomheden oplyser, at det eksisterende regnvandsbassin forventes 
at blive udvidet, så det kan rumme den øgede mængde overfladevand.  
De nærmere vilkår for dimensionering, etablering, indretning og drift 
af bassin, samt uheldshåndtering fastsættes af Holstebro Kommune i 
en tilslutningstilladelse til forsyningens regnvandsledning. 
 
Arealer med udendørs af og pålæsning af biomasse afvander til et 
internt system, dvs. tilbage til tankene. Endvidere er 
transportudstyret, der anvendes på de befæstede arealer rengjort. Det 
forventes derfor, at koncentrationen af forurenende stoffer i 
overfladevandet fra de befæstede arealer omkring bioenergianlægget 
vil være af samme størrelsesorden som almindelige befæstede 
transport- og parkeringsarealer i byområder.  
 
 
3.2.7 Støj 
De primære kilder til støj vil ved normal drift være transport af 
biomasse til og fra anlægget med tankbiler samt stationær støj fra 
skorsten, ventilationsanlæg samt det nye trykvandsanlæg. 
 
Forud for etablering af det eksisterende biogasanlæg, blev det 
planlagt at etablere to omladestationer, hvorfra biomasse kunne 
pumpes til og fra biogasanlægget i rørledninger. Herved vil antallet af 
lastbiltransporter til anlægget blive begrænset. På nuværende 
tidspunkt er der etableret en omladestation. 
 
Ved udarbejdelse af de støjberegninger, der danner grundlag for den 
eksisterende miljøgodkendelse af 22. september 2010, blev der taget 
udgangspunkt i en worst case situation, hvor al biomasse 
transporteres med lastbiler til og fra anlægget. Beregningerne viste, at 
de vejledende støjgrænser kunne overholdes, også uden etablering af 
omladestationer. 
 
I den eksisterende miljøgodkendelse er der således fastsat vilkår om 
at virksomhedens maksimale støjbidrag i omgivelserne, herunder 
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grænseværdier for ekstern støj, lavfrekvent støj samt 
vibrationsniveauer skal overholde de vejledende grænseværdier.  
 
Udvidelsen af biogasanlægget vil ikke give anledning til øget transport 
i forhold til det antal transporter der blev forudsat som worst case ved 
udarbejdelse af den eksisterende miljøgodkendelse, idet den øgede 
mængde biomasse fra henholdsvis Arla Hoco og Maabjerg Bioethanol 
vil blive transporteret via rørledninger. 
 
Til gengæld vil det nye trykvandsanlæg bidrage med en ny støjkilde. 
Beregninger af støjbidraget i omgivelserne efter etablering af 
trykvandsanlægget viser dog, at grænseværdierne fastsat som vilkår i 
den eksisterende miljøgodkendelse fortsat vil kunne overholdes. 
 
Der er derfor ikke fastsat yderligere vilkår til regulering af 
støjbidraget. Der er i stedet fastsat vilkår om, at virksomhedens 
samlede støjbidrag skal eftervises når trykvandsanlægget er taget i 
brug. 
 
 
3.2.8 Affald 
Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i 
overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. 
Der er derfor ikke stillet vilkår herom i denne miljøgodkendelse. 
 
En del af virksomhedens affaldsproduktion omfatter afgasset 
biomasse fra biogasanlæggets grønne linje, som forventes afsat til 
udbringning på landbrugsjord.   
 
Der er i overensstemmelse hermed lavet aftaler om udbringning af 
den mængde biomasse, der er omfattet af den eksisterende 
miljøgodkendelse. Aftalearealerne er VVM-screenet af Holstebro 
kommune, som d. 31. august 2012 har truffet afgørelse om at 
udbringning af afgasset biomasse på de screenede arealer ikke er 
VVM-pligtigt. 
 
I den eksisterende miljøgodkendelse er det vurderet, at 
biogasanlæggets grønne linje forventes af producere ca. 543.000 
ton/år afgasset biomasse. Efter udvidelsens 2. etape i 2016 forventes 
denne produktionen at være faldet til ca. 513.000 ton/år. Under 
forudsætning af, at den afgassede biomasse kan udbringes på 
landbrugsjord i overensstemmelse med reglerne i 
husdyrgødningsbekendtgørelsen, kan udvidelsen således rummes 
indenfor de eksisterende afgørelser.  
Der er stillet vilkår om, at behov for nye arealer skal anmeldes til 
tilsynsmyndigheden. 
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Fra industrilinjen vil der produceres ca. 46.000 ton/år slam, som skal 
udbringes i henhold gældende regler om udbringning af slam. 
Der fastsættes ikke yderligere vilkår herom, da afsætningen afsættes i 
overensstemmelse med gældende regler om udbringning af slam.  
 
  
3.2.9 Jord og grundvand 
Maabjerg Bioenergy ligger i et område, der er udpeget som et Område 
med Særlige Drikkevandsinteresser, og er derfor omfattet af 
retningslinje 40 og 41 i den statslige vandplan for området. 
  
Endvidere ligger en mindre del af arealet indenfor områder, hvor 
Holstebro kommune har udarbejdet indsatsplaner med henblik på 
beskyttelse af de grundvandsmagasiner, der forsyner Holstebro og 
Frøjk Vandværk.  
 
Ved meddelelse af miljøgodkendelse skal retningslinjerne i såvel 
vandplan og indsatsplaner følges. Det indebærer, at der er i de 
eksisterende miljøgodkendelser er fastsat særlige vilkår til indretning 
af tankanlæg, håndtering og opbevaring af kemikalier mv., krav til 
beskaffenheden af befæstede arealer samt opsamlingskapacitet til 
biomasse i forbindelse med uheld.  
  
I forbindelse med den øgede tilgang af biomasse baseret på valle og 
melasse etableres der flere nye tanke til opbevaring og 
efterbehandling af biomasse. Indretning af disse tanke er omfattet af 
vilkår 3.5.21 i den eksisterende miljøgodkendelse af 22. september 
2010, hvor Holstebro kommune har skærpet standardvilkårene, 
således at tanke og beholdere, der ikke er hævet over jorden, skal 
forsynes med underliggende tæt membran.  
 
Endvidere vil der i forbindelse med elektrolysøren være et lud-
reservoir med kalium-hydroxid, samt behov for opbevaring af 
kemikalier hertil.  Reservoir og kemiopbevaring vil være omfattet af 
vilkår 15 og 22 om oplag og håndtering af kemikalier i 
miljøgodkendelsen af RO-anlægget fra 21. maj 2012. Dette er 
præciseret ved vilkår i denne miljøgodkendelse. 
 
Herudover er der i henhold til vilkår 3.5.25 i miljøgodkendelsen af 22. 
september 2010 foretaget en fornyet vurdering af behov for 
opsamplingskapacitet til biomasse mv. i tilfælde af uheld med 
gaseksplosioner, der kan forårsage brud på tankanlæggene. Dette 
skyldes, at der i det reviderede sikkerhedsdokument er beskrevet et 
antal uheldsscenarier, der vil kunne medføre brud på nærliggende 
tanke. Vilkår 3.5.25 erstattes på den baggrund af et nyt vilkår, som 
stiller krav om opsamling og håndtering af indholdet af to tanke på 
virksomhedens areal. Endvidere er der fastsat supplerende vilkår om 
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at virksomheden skal indrettes, så der kan ske kontrolleret strømning 
af eventuelt samtidigt udslip af biomasse fra alle tanke mod et 
ubebygget areal syd for Energivej, hvorfra der kan ske opsamling. 
Dette areal er udlagt som byzone med anvendelse til offentlige formål, 
og skal forblive ubebygget i henhold til Holstebro Kommunes 
lokalplan nr. 1085. 
 
Det er endvidere stillet vilkår om, at håndtering og opsamling af 
biomasseudslip skal indgå i virksomhedens interne beredskabsplan, 
samt at beredskabsplanen skal udarbejdes i samarbejde med det 
kommunale miljøberedskab. 
 
Det forventes ikke, at etablering og drift af trykvandsanlægget vil 
medføre særlig risiko for grundvandsforurening, da der ikke 
håndteres biomasse eller kemikalier i tilknytning til dette anlæg. 
 
Der er flere vilkår i de eksisterende miljøgodkendelser, der stiller krav 
til kvalitet og vedligehold af belægning fra befæstede arealer omkring 
tankanlæg mv., men ikke til køre- og parkeringsarealer. Der er derfor 
fastsat vilkår om dette i overensstemmelse med retningslinjerne i 
kommuneplantillægget. 
 
3.2.10 Til og frakørsel 
Til- og frakørsel til det eksisterende Maabjerg Bioenergy foregår via 
Energivej, der er tilsluttet Struer landevej samt fra Hjermvej øst fra 
Måbjergværket og Maabjerg Bioenergy. I den eksisterende 
miljøgodkendelse er det forudsat, at den tunge trafik til Maabjerg 
Bioenergy indenfor normal arbejdstid skal anvende adgangen fra 
Hjermvej, hvorimod personvogne, busser mv. kan anvende Energivej. 
 
Til- og frakørsel med tung trafik vil også fremover foregå af Hjermvej, 
men indkørselsvejen ændres, idet der etableres en ny tilkørsel nord 
for det nuværende Maabjerg Bioenergy. 
 
Antallet af transporter til og fra det udbyggede anlæg forventes ikke at 
ændres væsentligt i forhold til grundlaget for den eksisterende 
miljøgodkendelse, idet de nye typer biomasse tilføres gennem 
rørledninger. Se i øvrigt afsnit 3.2.7 vedrørende støj. 
 
3.2.11 Indberetning/rapportering 
Der er fastsat en række vilkår i de eksisterende miljøgodkendelser 
om, at der skal ske dokumentation af overholdelse af fastsatte 
grænseværdier og vilkår, samt at dokumentationen skal opbevares i 5 
år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangen. 
 
Det nye hydrogenanlæg er opført på bilag 1 i bekendtgørelse om visse 
virksomheders afgivelse af miljøoplysninger. Det indebærer at 
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virksomheden årligt skal udarbejde grønt regnskab.  Der fastsættes 
som følge heraf vilkår om, at visse oplysninger om biogasanlæggets 
drift også skal indberettes årligt i den forbindelse. 
 
3.2.12 Driftsforstyrrelser og uheld 
Af hensyn til beskyttelse af grundvand- og overfladevand, er der 
fastsat særlige vilkår om kapacitet til opsamling af biomasse som 
følge af, der kan medføre tankbrud. Endvidere er der stillet vilkår om, 
at uheld, der kan medføre risiko for jord- og grundvand eller 
overfladevand, skal indgå i virksomhedens interne beredskabsplan.  
 
3.2.13 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Det eksisterende biogasanlæg på Maabjerg Bioenergy er omfattet af 
risikobekendtgørelsens §4 på grund af oplag af  26.320 m3 biogas. 
Der foreligger derfor et sikkerhedsdokument fra januar 2012, som 
danner baggrund for risikomyndighedernes accept af 
sikkerhedsniveauet på det eksisterende anlæg. Risikoanalysen, der 
ligger til grund for denne accept viser, at uheld med udslip og 
antændelse af biogas på det eksisterende anlæg ikke vil kunne 
medføre risiko for personer, der opholder sig uden for virksomhedens 
matrikel. 
 
I forbindelse med udvidelsen øges mængden af farlige stoffer, der er 
til stede på virksomheden, og der indføres to nye farlige stoffer i form 
af brint og ilt. Der er derfor udarbejdet et tillæg til det eksisterende 
sikkerhedsdokument. 
 
Miljømyndighedens opgave i henhold til risikobekendtgørelsen er 
relateret til de tilfælde, hvor uheld på virksomheden kan medføre 
skader på miljøet uden for virksomhedens eget område eller 
nedsivning af forurenende stoffer på virksomhedens område. Denne 
opgave supplerer det miljøtilsyn, som miljømyndigheden i forvejen 
fører med virksomheden. 
 
Som beskrevet i VVM-redegørelsen samt i tillæg til 
sikkerhedsdokument, kan det ikke udelukkes, at der kan ske uheld 
med udslip og antændelse af biomethan eller brint, som kan medføre 
fare for eksplosionsskader uden for virksomhedens matrikel. Der er 
derfor foretaget en gennemgang af mulige afværgeforanstaltninger, 
som viser, at risikopåvirkningen kan reduceres til et acceptabelt 
niveau beregnet som individuel stedbunden risiko og  
samfundsmæssig risiko. 
 
En af afværgeforanstaltningerne er, at alle udvendige facadevinduer i 
bygninger tilhørende de virksomheder, som indgår i MEC-projektet 
forsynes med forstærket vinduesglas, der ikke kan splintre i tilfælde af 
eksplosion. Der er derfor stillet vilkår om dette. 
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Da de nye anlæg ikke er færdigprojekterede på tidspunktet for 
meddelelse af denne miljøgodkendelse, vil der være behov for at 
opdatere sikkerhedsdokumentet, herunder risikoanalysen, før end de 
nye gasopgraderingsanlæg kan etableres. Der er derfor stillet vilkår 
om dette. 
 
Der henvises til VVM-redegørelsen samt sikkerhedsdokumentet med 
tilhørende handlingsplan for en nærmere uddybning af 
virksomhedens risikoforhold, herunder risikoanalyser, beregninger 
og vurderinger. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at de væsentligste risici for større uheld er 
beskrevet, og at det er sandsynliggjort, at virksomheden gennem 
sikkerhedsforanstaltninger kan opnå et acceptabelt sikkerhedsniveau. 
Dette skal eftervises førend anlægget kan etableres og tages i brug. 
 
3.2.14 Bedst tilgængelige teknik 
Ved udarbejdelse af miljøgodkendelse af det eksisterende 
biogasanlæg, har Holstebro Kommune lagt til grund, at anlægget 
etableres med udgangspunkt i Miljøprojekt nr. 1136, 2006 fra 
Miljøstyrelsen om forebyggelse af lugt og andre barrierer for 
biogasanlæg, som beskriver, hvad der på dette tidspunkt kunne 
betragtes som BAT for biogasanlæg.  Vilkår om etablering og drift af 
biogasanlægget, er endvidere fastsat i henhold til standardvilkår for 
biogasanlæg i den tidligere godkendelsesbekendtgørelse (BEK nr. 
1640 af 13/12/2006), som også er baseret på en vurdering af BAT. 
 
Med den seneste ændring af godkendelsesbekendtgørelsen af 25. maj 
2012 er biogasanlæg med mere end 10 ton/dag animalsk affald 
bortset fra husdyrgødning blevet optaget på bilag 1, og er således ikke 
længere direkte omfattet af standardvilkårene for mindre 
biogasanlæg på bilag 2.  Der findes dog ikke en særskilt BREF-note, 
der omfatter biogasanlæg.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at udvidelsen af biogasproduktionen 
kan ske indenfor rammerne af de eksisterende vilkår, samt at disse 
fortsat kan betragtes som BAT for biogasanlæg. 
 
Der findes ikke særskilte referencer til BAT vurderinger for 
gasmotoranlæg. Grænseværdier for luftemissionen herfra er fastsat 
direkte i bekendtgørelse nr. 621 af 23. juni 2005. 
 
Det findes heller ikke særskilte BAT-referencer, der omhandler de nye 
anlæg til opgradering af biogas. Hydrogenanlægget er i princippet 
omfattet BREF-noten for anlæg til fremstilling af uorganiske 
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grundkemikalier, men der er ikke udarbejdet BAT-konklusioner om 
produktion af brint.  
 
Det gennemgående princip bag hele MEC-konceptet, er at optimere 
udnyttelsen af energi og næringsstoffer i husholdningsaffald samt 
restbiomasse fra fødevareerhvervet. Det eksisterende Maabjerg 
Bioenergy modtager således allerede i dag husdyrgødning og 
restprodukter fra slagterier og mejerier. Fremover vil også 
restprodukter fra produktion af bioethanol (melasse) baseret på halm 
samt enzymbehandlet husholdningsaffald indgå i produktionen, med 
henblik på at øge den samlede udnyttelse af energi og næringsstoffer.  
 
Den overordnede grundtanke bag etablering af MEC-projektet er 
således i overensstemmelse de grundlæggende kriterier for 
fastlæggelse af BAT for så vidt angår teknikker, der medvirker til at 
nyttiggøre affald (IE-direktivets Bilag III, punkt 1 og 3) samt BAT-
konklusionerne i den tværgående BREF-note om energieffektivitet.  
 
På Maabjerg Bioenergy skal der dog fremadrettet være fokus på at 
opgøre, vurdere og forbedre energieffektiviteten ved produktion af 
VE-gas. Både brintproduktion og trykvandsanlæg kræver store 
mængder energi, der i den nuværende miljøgodkendelse er forudsat 
produceret af virksomhedens gasmotoranlæg, selv om der i 
ansøgningsmaterialet er beskrevet muligheden for at anvende 
overskudsstrøm fra vindmøller. Der er derfor fastsat vilkår om, at 
virksomheden løbende skal opgøre energiforbruget til produktion af 
VE-gas på de to gasopgraderingsanlæg, og målrettet arbejde med at 
optimere energiudnyttelsen. 
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
I den endelige udgave af miljøgodkendelsen indsættes her de 
udtalelser, der fremkommer i forbindelse med høringsperioden. 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
I den endelige udgave af miljøgodkendelsen indsættes her de 
udtalelser, der fremkommer i forbindelse med høringsperioden. 
 
3.3.3 Udtalelse fra virksomheden 
I den endelige udgave af miljøgodkendelsen indsættes her de 
udtalelser, der fremkommer i forbindelse med høringsperioden. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag E. 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i 
miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der 
reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse 
af 22. september 2010 med senere tillæg og gives under forudsætning 
af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i 
førnævnte godkendelser overholdes. 
 
Ansøgningen er behandlet efter den gældende 
godkendelsesbekendtgørelse, bekg. nr. 486 af 25. maj 2012. Denne 
bekendtgørelse afløses i januar 2013 af en ny 
godkendelsesbekendtgørelse, som implementerer krav fra Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 
om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening). Ansøgningen vil derfor skulle færdigbehandles efter den 
kommende bekendtgørelse.  
 
Den kommende godkendelsesbekendtgørelse indeholder bl.a. krav 
om at visse virksomheder skal udarbejde en basistilstandsrapport om 
jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening inden 
endelig godkendelse kan meddeles. Der pågår i øjeblikket en afklaring 
af hvorvidt Maabjerg Bioenergy er omfattet af dette krav. Hvis det er 
tilfældet vil Maabjerg Bioenergy skulle udarbejde 
basistilstandsrapporten, som vil blive offentliggjort på www.mst.dk   
når den foreligger, og før endelig godkendelse meddeles. 
 
Den kommende godkendelsesbekendtgørelse indeholder formentlig 
også yderligere krav til vilkårsstillelsen, hvorfor vilkårene i den 
endelige godkendelse kan blive suppleret i forhold til det nu 
fremlagte. 
 
 
4.1.2 Listepunkt 
Maabjerg Bioenergy vil efter udvidelsen være omfattet af 
nedenstående punkter på bilag 1 og 2 i den gældende 
godkendelsesbekendtgørelse, bekg. nr. 486 af 25. maj 2012.  
Nogle af disse listepunkter ændres også med den nye 
godkendelsesbekendtgørelse. Dette vil fremgå af den endelige 
miljøgodkendelse. 
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K108 Biogasanlæg, der behandler mere end 10 tons/dag animalsk affald bortset fra 
husdyrgødning (i) 

D101 Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske 
eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder 
enzymer (i) (s) 

G201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og 
gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW 
(omfattet af standardvilkår, bilag 5, afsnit 11) 

J201 Virksomheder der er omfattet af §4 (kolonne 2 virksomheder) i 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, 
og som ikke i forvejen er omfattet af et punkt på denne liste. 

   
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende 
regler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse 
skal revurderes senest 8 år efter, at godkendelsen er meddelt første 
gang. Revurderingen vil således senest ske i 2018. 
 
Der vil ved revurderingen være mulighed for at sammenskrive de 
enkelte miljøgodkendelser, som er gældende for virksomheden, 
herunder denne godkendelse. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af §4 i risikobekendtgørelsen. Der er 
foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de 
foranstaltninger, virksomheden etablerer for at forebygge større 
uheld og imødegå følgerne deraf. Vilkår, der regulerer risikobetonede 
forhold, er indarbejdet i godkendelsen.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
MEC-projektet er VVM-pligtig, og der er derfor gennemført en VVM 
proces af projektets virkning på miljøet, med udarbejdelse af en VVM-
redegørelse samt kommuneplantillæg med retningslinjer. 
Nærværende miljøgodkendelse indgår i denne proces. 
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Der er i VVM-redegørelsen redegjort for, hvilke habitatområder, der 
kan blive påvirket af emissioner fra virksomheden, ligesom det er 
vurderet, om Bilag IV-arter kan blive påvirket af aktiviteten. Der 
henvises til afsnit 3.2.1. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat: 

 Miljøgodkendelse af 22. september 2010 om etablering af 
biogasanlægget 

 Miljøgodkendelse af 21. maj 2012 om etablering af RO anlæg 
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Følgende vilkår i miljøgodkendelse af 22. september 2012 ophæves og 
erstattes af vilkår i denne godkendelse:  
Vilkår 3.2.2 om afkasthøjder og maksimale luftmængder 
Vilkår 3.5.25 om lagunestørrelse 
  

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Holstebro Kommune er tilsynsmyndighed for det eksisterende 
biogasanlæg. Efter etablering af hydrogenanlægget vil Miljøstyrelsen 
være tilsynsmyndighed for virksomheden, fordi hydrogenanlægget er 
en s-mærket biaktivitet til biogasanlægget. 
 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil sammen med klagevejledning blive 
annonceret på www.mst.dk, når den foreligger i endelig udgave.  
 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Listen kan blive udbygget, når høringsperioden er gennemført 
 
Holstebro Kommune  kommunen@holstebro.dk  
Holstebro Brand og Redning brandogredning@holstebro.dk  
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Nord at@at.dk  
Midt og Vestjyllands Politi, OPA mvjyl-opa@politi.dk    
Embedslægerne Midtjylland midt@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk  
Friluftsrådet, kreds LimfjordSyd fr@friluftsraadet.dk 
Dansk Ornitologisk forening natur@dof.dk 
DOF Vestjylland  holstebro@dof.dk 
Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen          nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
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A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer 
Maabjerg Energy Concept 
Att.: Jørgen Udby 
Nupark 51 
7500 Holstebro 
Tlf.: +45 9612 7311 

2) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer 
og CVR- og P-nummer 

Maabjerg BioEnergy og Maabjerg Hydrogen 
Erhvervsområde 02.E01 
Lokalplanområde 1001 
Holstebro Kommune  
Matr.nr.: 6t, 6s, 6b og del af 5b Måbjerg, Holstebro Jorder 
CVR-nr.: 32266266  
P-nr. 1015335021 

3) Ejeren af ejendommen  
Måbjerg Bioenergy Drift A/S 
Att.: Direktør Jørgen Udby, Vestforsyning A/S 
Nupark 51 
7500 Holstebro 
Tlf.:+45 9612 7311 
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4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson  
Poul Lyhne 
MBED A/S 
Nupark 51 
7500 Holstebro 
Tlf.: 96127350 
 
Sagsbehandler på miljøansøgningen: 

Claus W. Nielsen, konsulent COWI 
Tlf.: 87 39 66 91 
cwn@cowi.dk 

mailto:pwe@hcs.dk
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B. Oplysninger om virksomhedens art 

5) Virksomhedens listebetegnelse 
Jf. BEK nr. 486 af 25/05/2012: Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. § 1, 
stk. 4 

Måbjerg Bioenergy A/S er omfattet at følgende listepunkter i godkendelsesbe-
kendtgørelsen: 

K108: Biogasanlæg der behandler mere end 10 tons/dag animalsk affald, bortset fra 
husdyrgødning (i). 

G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og 
gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW.  

D101: Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organi-
ske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder 
enzymer (hydrogen anlægget) 

J201: Virksomheder der er omfattet af §4 (kollonne 2 virksomheder) i bekendtgø-
relse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, og som ikke i 
forvejen er omfattet af et punkt på denne liste. 

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt 
Projektet omfatter en udbygning af Maabjerg BioEnergy med en ekstra kapacitet, 
så det kan modtage melassen fra et nyt bioethanolanlæg og omdanne denne til bio-
gas samt en opførelse af brintproduktionsanlægget Maabjerg Hydrogen som bl.a. 
anvender "overskudsstrøm" fra vindmøller. Brinten tilsættes den del af biogassen 
der ikke kan afsættes i processen eller lokalt. Ved at tilsætte brint opnås en kvalitet, 
så det kan afsættes til naturgasnettet (VE-gas). Anlægget indgår i det overordnede 
projekt Maabjerg Energy Concept (MEC).  
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Ændringer af anlæg på Maabjerg Bioenergy i forbindelse med produktions-
udvidelsen 
I forbindelse med udvidelsen af produktionskapaciteten etableres følgende nye an-
læg 

a) Biogasreaktor på 3.000 m3 til produktion af 65% CH4 biogas fra val-
le. Vallen omsættes ved en mesofil proces (ca. 38º C og 30 mbarg 
driftstryk) med en opholdstid på 18 døgn. Der regnes med en pro-
duktion på 5,2 mio. Nm3/år, som ledes til det eksisterende biogassy-
stem med et tryk på ca. 0,4 barg. 

b) VE-gasreaktor på 1.500 m3 til produktion af 99% CH4 biogas fra val-
le. Vallen omsættes ved en mesofil proces (ca. 38º C og 30 mbarg 
driftstryk) med en opholdstid på 18 døgn, under tilsætning af ca. 2,5 
mio. Nm³/år brint. Der regnes med en produktion på 1,8 mio. Nm3/år 
naturgas, som ledes til naturgasnettet med et tryk på ca. 0,4 barg. 

c) Gasmotor til produktion af elektricitet til elektrolyseanlæg og varme. 
Gasmotoren forbruger omtrent den samme mængde biogas som pro-

MEC projektet kort: 
MEC skal være et center for grøn energi ved Måbjerg i synergi med det eksisterende Måbjerg-

værket og Maabjerg bioenergianlæg lavet af et konsortium bestående af Vestforsyning A/S, Stru-

er Forsyning A/S, Nomi I/S og DONG Power A/S.  

I MEC sammenkædes flere energi-(forsynings)-formål i et helhedsorienteret systemkoncept, hvor 

synergien mellem de enkelte løsninger udnyttes optimalt og med stor effektivitet, gennem nyttig-

gørelse og afbalancering af energistrømmene mellem enkeltanlæggene.  

Konceptet tilfredsstiller flere formål: Der produceres varme og el, der produceres biogas og 

transportbrændstof, og endelig udnyttes produktionen til at afbalancere overskudsproduktionen 

fra vindmøller i elforsyningen. 

Restmængderne fra bioethanolproduktionen, som består af lignin og melasse udnyttes til energi-

fremstilling. Ligninen anvendes til produktion af damp (og el) på Maabjergværket, og melassen 

anvendes til at producere biogas på Maabjerg Bioenergy. 

Det lokale husholdningsaffald bearbejdes ved hjælp af renescience teknologien, der via enzym-

behandling opdeler affaldet i en biovæske som anvendes til produktion af biogas og en fast del, 

der efter frasortering af genanvendeligt indhold, anvendes til produktion af varme og el. Den 

faste del er lagerstabil og kan derfor anvendes når der er behov herfor. 

Den biogas som ikke kan anvendes i processen og lokalt, opgraderes til naturgaskvalitet (VE-

gas) ved hjælp af brint, som produceres på basis af "overløbsstrøm fra vindmøller", eller anden 

metode. Den såkaldte VE-gas distribueres i naturgasnettet - der herved også kommer til at funge-

re som "balancelager" for vindmøllestrøm. 
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duceres i den nye biogasreaktor, ca. 5,2 Nm³/år. Gasmotoren instal-
leres i rum 1.11. 

d) 1 stk. H2S filter som supplement til de 4 eksisterende filtre. 

e) Trykvandsanlæg til opgradering af biogas til naturgaskvalitet, med 
en kapacitet på 9.600 m3/h biogas, svarende til produktion af 43,8 
mio. Nm³/år naturgas. Naturgassen ledes til naturgasnettet med et 
tryk på ca. 7 barg. 

f) Lugtrenseanlæg til afkastluft fra trykvandsanlæg. 

g) 3 stk. gasfakler, hver med en kapacitet på 3.000 m3/h biogas som 
supplement til den eksisterende fakkel. 

h) Aerob tank på 2500 m3 til efterbehandling af afgasset biomasse fra 
biogasreaktor og VE-gasreaktor. Efterbehandlingen sker ved tilsæt-
ning af ca. 1,3 mio. Nm³/år ilt produceret i elektrolyseanlægget. 

i) Efterklaringstank på 125 m3 til spildevand. 

j) To tanke på 20 m3 til henholdsvis justering af pH ved tilsætning af 
NaOH samt tilsætning af FeCl. 

k) 3 hygiejniseringstanke på 50 m3 som supplement til de 3 eksisteren-
de tanke. 

l) Isoleret melasse lagertank på 7500 m³. 

m) Tilføring af melasse til reaktorerne T-13/14/15/16, så driften ændres 
fra en mesofil til en termofil proces, og produktionen af biogas øges 
med 62,6 Nm³/år. 

n) Tilføring af biovæske til reaktor T-22, så produktionen af biogas 
øges med 8,1 Nm³/år.  

o) Diverse rørtræk 

Til brint- og iltproduktion etableres et elektrolyseanlæg med en kapacitet til pro-
duktion af 460 Nm3/h brint og 230 Nm3/h ilt, samt to lagertanke til brint og ilt på 
henholdsvis 65 m3 og 32 m3. 

Lagertankene til brint og ilt opererer ved 30 bar og kan indeholde 1950 Nm3 og 
960 Nm3, svarende til godt 4 timers produktion.  

Desuden etableres rørforbindelser mellem elektrolyseanlægget og lagertankene, og 
rørforbindelser fra lagertankene med brint og ilt til henholdsvis VE-gasreaktoren 
og den aerobe tank. 
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I Figur 1 er vist en situationsplan over MEC, med angivelse af den forventede 
placering af de enkelte anlæg. 

I  Bilag D er vist en samlet oversigt over MEC anlæggene og rørforbindelserne 
mellem anlæggene. 

 

Figur 1: Situationsplan over MEC med nye og eksisterende anlæg 

7) Risikovirksomhed 
Maabjerg Bioenergy udøver en risiko for større uheld med mulig påvirkning af 
omgivelserne. Denne virksomhed er omfattet af den såkaldte risikobekendtgørelse, 
Miljøministeriets bekendtgørelse BEK nr. 1666 af 14/12/2006, og der foreligger et 
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opdateret sikkerhedsdokument af november 2012. Af denne fremgår identificerede 
uheldsscenarier.  

Ved udslip af biogas kan der ved antændelse opstå en jetbrand, gasskybrand eller 
en gasskyeksplosion. Skadevoldende effekter fra disse hændelser vil være enten 
varmestråling ved brand eller eksplosionsovertryk ved eksplosion. Rækkevidden af 
den skadevoldende effekt er dog kort, da biogas i det eksisterende anlæg befinder 
under et forholdsvist lavt tryk. Tidligere blev biogas til Vinderup trykket op til et 
niveau på 4,6 barg. Dette er dog siden ændret, således at biogas til Vinderup forla-
der Maabjerg Bioenergy's matrikel ved et tryk på ca. 700 mbar. 

MEC medfører udbygning af Maabjerg Bioenergy med supplerende biogasreakto-
rer. Dette betyder dog kun ganske lidt i risikomæssig forstand. Væsentligere er, at 
der opstilles et elektrolyseanlæg, der spalter vand i henholdsvis brint og ilt. Begge 
disse stoffer skal i det udbyggede anlæg produceres og opbevares under et højt tryk 
på ca. 30 barg. Både brint og ilt optræder som navngivne risikostoffer i risikobe-
kendtgørelsen som henholdsvis brandfarlig og brandnærende. Af de udførte konse-
kvensberegninger fremgår, at brint klart vil give det største ekstrabidrag til risiko i 
omgivelserne til Maabjerg Bioenergy med muligt farligt eksplosionstryk på 0,05 
bar ud i en afstand af 400 meter fra udslipsstedet. 

Projektet indebærer også opgradering af biogas til biomethan af naturgaskvalitet i 
et såkaldt trykvandsanlæg. I dette anlæg trykkes biomethan op til ca. 7 barg. Der 
vil således kunne slippe methan ud fra de ellers lukkede systemer og give en for-
holdsvis stor konsekvensafstand ved antændelse, Af konsekvensrapporten fremgår 
det, at der vil kunne opstå farligt eksplosionstryk ud i en afstand af ca. 465 meter 
fra udslipsstedet. Dette system påvirker således i betydende grad det samlede risi-
kobillede. 

Under nuværende forhold udøver kun Maabjerg Bioenergy risikopåvirkning af 
omgivelserne i området. Risikobilledet fremgår af eksisterende sikkerhedsdoku-
ment af januar 2012. Der er i denne rapport identificeret en række uheldsscenarier. 
Maabjerg Bioenergy er omfattet af risikobekendtgørelsen som følge af brandfarlig-
heden af biogassen. Der er i sikkerhedsdokumentet identificeret mulig jet- og 
skybrande i relation til brandfarlige biogas samt eventuelt en reaktortankeksplosi-
on. Jet- og skybrande vil ikke kunne forranledige dødsfald uden for virksomhedens 
skel. Reaktortankeksplosionen vil kun lige netop række uden for skel med et even-
tuelt dødeligt eksplosionstryk på 0,05 bar.  

Det vurderes, at anlægsfasen ikke vil indebære væsentlig risikoforøgelse i forhold 
til nuværende situation. Dette forudsætter, at der arbejdes efter fornødne uheldsfo-
rebyggende procedurer og instruktioner. 

Konturer for den stedbundne risiko rundt om MEC fremgår af nedenstående Figur 
2. 
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Figur 2 Isokonturer  for stedbunden risiko for Maabjerg Bioenergy projektet (døds-
sandsynlighed per år)  

Det konstateres, at isokurven for 10-5 per år ikke kan ses, hvilket er udtryk for, at 
den ikke har nogen udbredelse. Isokurven for 10-6 per år rækker en anelse indenfor 
på Nomi's område, hvilket dog er acceptabelt for et sådant  industrielt område. 

Nedenfor er vist FN-kurven for Maabjerg BioEnergy. FN kurver beskriver sam-
fundsrisikoen for et givet anlæg. FN-kurven viser sandsynligheden for ulykker (F) 
på y-aksen imod udkommet af de mulige ulykker angivet som det mulige antal 
dødsfald (N) på x-aksen. For hvert enkelt uheldscenarie beregnes hvor mange per-
soner der vil kunne påvirkes af uheldet ved hver af de mulige vindretninger. Antal-
let af mulige dødsfald opsummeres for hvert af de mulige situationer af udslipssce-
narie, vindretning og hastighed. Frekvenserne for alle situationer, der giver 1 eller 
flere dødsfald, opsummeres for at give kurvens startpunkt. Ligeledes for situationer 
der giver 2 dødsfald osv. op til det maksimale antal mulige dødsfald, der angiver 
FN-kurvens endepunkt. 
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Figur 3 FN-kurve for Maabjerg BioEnergy (samfundsrisiko) 

Den blå kurve viser en situation med fortsat brug af eksisterende genbrugsplads, 
mens den lyseblå kurve viser situationen,  hvor genbrugspladsen er flyttet.  

Begge kurver ligger under kriteriet for umiddelbar risikoaccept. 

Skrotning 
I forbindelse med en fremtidig skrotning af anlæggene, vil trykket være taget af 
disse og de farlige stoffer være tømt ud. Såfremt der ved procedurer og instruktio-
ner er taget de fornødne og normale forholdsregler til eksplosionsrisikoen i tanke 
og beholdere, vurderes det, at der ikke ved en skrotning vil være væsentlig risiko-
forøgelse i forhold til nuværende situation.  

Afværgeforanstaltninger 
Ved eventuelt ønske om reduktion af samfundsrisikoen for Maabjerg BioEnergy i 
forbindelse med MEC projektet vil eventuelle afværgeforanstaltninger være tilste-
de. 

En flytning af genbrugspladsen vil kunne reducere samfundsrisikoen i en vis grad.  
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Overvågning 
Maabjerg Bioenergy vil være omfattet af risikobekendtgørelsen og dermed efter 
anlæggets ibrugtagning forpligtet til at have fastholde og eventuelt forbedre sikker-
hedsniveauet. Et redskab til dette er sikkerhedsdokumentet, der regelmæssigt skal 
ajourføres og ligeledes opdateres ved projekter, der påvirker risikoforholdene væ-
sentligt. 

8) Ophørstidspunkt 
Det ansøgte projekt er af permanent karakter. 
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C. Oplysninger om etablering 

9) Bygningsmæssige udvidelser/ændringer  
 

Udbygningen af Maabjerg BioEnergy er tidsmæssigt delt op i to etaper, hvor første 
etape forudsættes idriftsat 1. januar 2014 omhandlende ”Biogasproduktion fra Val-
le tilført fra Arla HOCO” samt etablering af ”Gasopgradering ved brinttilsætning 
til biogas fremstillet fra Valle”.  

Anden etape forudsættes idriftsat 1. januar 2016 og forventes etableret sideløbende 
med ethanolanlægget og renescienceanlægget. Anden etape af udvidelsen omhand-
ler ”Biogasproduktion fra Melasse tilført fra Ethanolanlægget samt fra Biovæske 
fra Renescienceanlægget” suppleret med etablering af ” Gasopgradering ved tryk-
vandskrubberanlæg for biogas fremstillet fra tilsætning af Melasse og Biovæske.” 
Det færdige værk er visualiseret på Figur 4. 
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Figur 4:  Visualisering af Maabjerg BioEnergy efter udvidelsen. I baggrunden ses Maa-
bjerg Bioethanol 

Udvidelserne som oprindeligt skitseret af MBED A/S er markeret med blåt og rødt 
i Figur 4. 

 

Figur 5 Planlagte udvidelser af Måbjerg Bioenergy A/S 

På grundlag af risikovurderingen er det dog besluttet at foretage en ombytning af 
placeringen af gasopgraderingsanlægget og flares, som vist i Figur 6. 

 

Figur 6 Endeligt layout af Måbjerg Bioenergy A/S 

Nedenfor fremgår beskrivelsen af de påtænkte udvidelser. Beskrivelsen er opdelt i 
fire elementer: 
 
Biogasproduktion fra Valle tilført fra Arla HOCO, Etape 1. 
Det er forudsat at der via en pumpeledning tilføres 80.000 ton/år Valle fra Arla 
HOCO til den eksisterende industritank på Maabjerg BioEnergy.  
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HOCO Vallen samt ”Melasseproduktet” tilføres henholdsvis en nyetableret Biogas-
reaktor på 3.000 m3 samt en nyetableret VE-gasreaktor på 1.500 m3. 
Biogasproduktionen fra Biogasreaktoren svarende til 3,41 mill. Nm3/år tilkobles 
det eksisterende biogassystem. Den producerede biogas bruges i en nyetableret 
gasmotor der leverer el til hydrolyseanlægget. Varmen fra gasmotoren tilkobles det 
eksisterende varmesystem. Der etableres et ekstra biogasskrubber der kan behandle 
den ekstra producerede biogas. Der etableres et nyt scrubbertårn som supplement 
til de eksisterende 3 skrubbertårne. 
I VE-reaktoren produceres der 1,79 mill. Nm3/år biogas. Denne biogas tilsættes 
2,51 mill. Nm3/år brint således at brinten går i forbindelse med CO2 hvorved der 
dannes CH4. Den samlede mængde CH4 produktion udgør således 1,79 mill. 
Nm3/år, der sælges til HMN ved hegnet der så tilslutter naturgasnet.  
Den afgassede biomasse fra biogasreaktoren og VE-gasreaktoren efterpoleres ved 
en aerob behandling der består af en aerob reaktor hvortil der tilsættes 80 Nm3/h 
ren ilt produceret fra hydrolysøren. I den aerobe reaktor etableres der recirkulation 
af ilten.  
Efterfølgende tilføres det behandlede spildevand til en efterklaringstank. Fra efter-
klaringstanken ledes tekniskvand til eksisterende lager. 50.000 m3 afsættes til Re-
nesience. 
Udvidelserne fremgår af oversigtstegningerne. 
Denne del af udbygningen øger således kun gasproduktionen og giver ikke anled-
ning til yderligere oplagring.    
 
Gasopgradering ved brinttilsætning til biogas fremstillet fra Valle, Eta-
pe 1. 
I eksisterende ”Gasrum 1.08” på Maabjerg BioEnergy etableres et hydrolyseanlæg 
til produktion af brint. Elektriciteten til hydrolysøren kommer fra en udvidelse af 
den eksisterende transformator på anlægget. Den anvendte el til hydrolysøren, sva-
rer til næsten den mængde der produceres på den nyetablerede gasmotor, der etab-
leres i det eksisterende gasmotor rum nr. 3, alternativt kan stømmen komme fra 
overløbsstrøm fra vindmøller. Den producerede varme fra gasmotoren og elektro-
lysealægget tilføres det eksisterende varmesystem på biogasanlægget. 
Den producerede brint med et tryk på 30 bar tilføres et brintlager på 65 m3. Efter 
brintlageret reduceres trykket til 3 bar hvorefter brinten tilføres VE-reaktoren. 
Den producerede ilt med et tryk på 30 bar tilføres et iltlager på 32 m3. Efter iltlage-
ret reduceres trykket til 3 bar hvorefter den tilføres den aerobe tank. 
Fra Hydrolysøren fremstilles der 2,51 mill Nm3/år brint samt 1,25 mill Nm3/år ilt, 
hvilket kan omsættes til 1,793 mill Nm3/år VE-gas. 
I Gasrum 1.08 etableres der nødvendig ventilation. Der er allerede etableret 
sprængelement i rummet. 
De nye installationer fremgår af oversigtstegningerne. 
 
 
Biogasproduktion fra Melasse tilført fra Ethanolanlægget samt fra Bio-
væske fra Renescienceanlægget, Etape 2. 
Oven i den nuværende tilførsel af 457.122 tons husdyrgødning, 57,667 t anden 
biomasse fra mejerier og industri og 29.845 t teknisk vand tilføres som noget nyt  
185.600 ton/år C5 melasse fra Bioethanolanlægget via isoleret rør til en nyetableret 
7.500 m3 isoleret tank placeret øst for Maabjerg BioEnergy sammen med nyt ga-
sopgraderingssystem, se oversigtstegning. Fra den nye melassetank pumpes melas-
sen til den eksisterende ”Fedttank” hvorfra melassen pumpes i eksisterende rør til 
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de 4 biogasreaktorer, grøn linje. For at kunne efterhygiejnicere den øgede biomasse 
mængde etableres der 3 stk. 50 m3 hygiejniceringstanke der parallelkobles til de 
eksisterende hygiejniceringstanke.  
Ved tilsætning af C5 melassen til biogasreaktorerne stiger biogasproduktionen med 
62,632 mill. Nm3/år. Der etableres et ekstra gasrør til håndteringen af denne ekstra 
gasmængde. Til det nye gasrør tilføres yderligere 7,784 mill. Nm3/år biogas produ-
ceret på C5 inddamper på bioetanolanlægget. 
Fra Renecience tilføres der 77.600 ton/år biovæske til Maabjerg BioEnergy’s slam-
linje. Biogasproduktionen fra biovæsken bliver 5,277 mill. Nm3/år. 
Merproduktion af biogas i forbindelse med tilførsel fra metanolanlægget og Rene-
ciens bliver således 76,4 mill. Nm3/år. 
Udvidelserne fremgår af oversigtstegninger. 
 
Gasopgradering ved vandskrubberanlæg for biogas fremstillet fra til-
sætning af Melasse og Biovæske, Etape 2. 
Merproduktion af biogas på 76,4 mill. Nm3 i forbindelse med udvidelsen af Maa-
bjerg BioEnergi føres i et biogasrør til Gasopgraderingsanlægget placeret mod øst, 
se oversigtstegning. 
Til opgradering af biogassen er det i nærværende beskrivelse forudsat, at der etab-
leres 4 stk. Malmberg Compact GR 20 anlæg der hver især kan behandle 2.400 
m3/time biogas. Biogassen renses for indhold af CO2, således at der i alt produceres 
45,408 mill. Nm3/år VE-gas. 
I forbindelse med gasrenseanlægget etableres der endvidere et lugtrenseanlæg der 
kan håndter afkastluften fra de 4 gasrenseanlæg. Anlægget kombineres med eksi-
sterende luftrenseanlæg 
Endvidere etableres der yderligere 3 stk. gasfakler der hver kan afbrænde 3.000 m3 
biogas. 
Strømforsyningen til anlæggene kommer fra en nyetableret transformator.   

Placeringen af anlæggene fremgår af oversigtstegningerne, Figur 5 og Figur 6. De 
samlede massestrømme er illustreret i Figur 7.  
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Figur 7 Oversigt over massestrømme efter udvidelse af Maabjergværket i forbindelse med MEC projektet 
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10) Tidsplan 
Bygge- og anlægsarbejder vil blive igangsat umiddelbart efter at alle nødvendige 
tilladelser foreligger, herunder miljøtilladelse, byggetilladelse m.v. Anlægsarbejdet 
forventes afsluttet i 2016. 
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D. Oplysninger om virksomhedens 
beliggenhed 

11) Oversigtsplan  
 

Maabjerg Bioenergi og Maabjerg Hydrogen placeres indenfor det projektområde 
som er skitseret som MEC projektområde i nedenstående Figur 8. Den præcise pla-
cering af Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hydrogen indenfor MEC projektområ-
det fremgår af situationsplanen Figur 1 på side 12. 

 

Figur 8 Anlæggets placering nord for Holstebro 
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12) Lokaliseringsovervejelser 
Maabjerg Bioethanol ønskes placeret i erhvervsområde 02.E01, i kommuneplan 
2009-2021 for Holstebro Kommune af 15. september 2009 jf. Figur 9. Erhvervs-
område 02.E.01 er udlagt til erhverv med særlige beliggenhedskrav, herunder 
VVM-pligtige anlæg i henhold til planlovens § 11g: produktionsvirksomheder med 
større belastning af omgivelserne. Der må ikke etableres boliger i området. 

 

Figur 9 MECs placering i erhvervsområde 02.E01 

 

Anlægget vil komme til at ligge indenfor lokalplanområde 1001 (fastlagt i lokal-
plan nr. 1001, af 18. august 2009 og kategoriseret som byzone). Anlægget vil 
strække sig over matriklerne 6t og del af 5b Måbjerg, Holstebro Jorder. Angivelse 
af matrikelbeliggenheder er vist i  Figur 10. 
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Figur 10 MEC i forhold til eksisterende lokalplangrænser og matrikelgrænser 

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for at udmønte kommuneplanens 
bestemmelser om, at der skal kunne etableres et bioenergianlæg i området. Områ-
det må kun anvendes til erhvervsformål og offentlige formål. De aktiviteter, som 
Maabjerg Bioethanol ønsker at etablere på den aktuelle lokalitet, er således helt i 
overensstemmelse med lokalplanens intentioner. 

Placeringen er valgt ud fra bygherrens krav om at tilkørsel af råvarer og udlevering 
af produkter sker fra Hjermvej. Antallet af daglige transporter til Måbjerg Bioener-
gy A/S vil være ca. 133 stk. pr. dag, og det vurderes, at det vil være nødvendigt at 
udvide Hjermvej til at bære denne trafik med til den planlagte omfartsvej. Hjerm-
vej forventes lukket i nordgående retning.  

13) Daglig driftstid 
I procesanlæggene er langt den overvejede del kontinuerte processer og produktio-
nen foregår 24 timer 7 dage om ugen. Der regnes med en samlet produktionstid på 
8000 timer om året. 

14) Til- og frakørselsforhold  
Til-  og frakørsel af materialer vil primært foregå på lastbiler. Trafikken vil primært 
afvikles ad Hjermvej. 

Antallet af lastbiler til og fra anlæggene at vil være uændret i forhold til det nuvæ-
rende, godkendte og blive omkring 120 transporter med lastvogn og tilkørsel af 
råmateriale samt ca. 13 transporter med bortkørsel af fiber dvs. i alt ca. 133 stk./dag 
hver dag.  
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Støjbelastning hidrørende fra til- og frakørsel fremgår af støj rapporten i Bilag C. 

Transportvejene til Måbjerg Bioenergy og Bioethanolfabrikken fremgår af Figur 
11. 

 

Figur 11 Transportveje Maabjerg Bioenergy og Bioethanolfabrikken 
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E. Tegninger over virksomhedens indretning 

15) Teknisk beskrivelse 
Der henvises til afsnit 9. 

Placering af bygninger 
Placering af bygninger er angivet på Figur 6. Der henvises desuden til side 42 i 
sikkerhedsdokumentet, der giver en lidt mere detaljeret tegning. 

Produktions- og lagerlokalers placering og indretning 
Der henvises til Figur 6 og Bilag D, samt side 42 i det reviderede sikkerhedsdoku-
ment, som på nuværende tidspunkt er det mest detaljerede layout. 

Placeringen af skorstene og andre luftafkast 
Placering af skorstenen er angivet i Figur 12. 

Placeringen af støj- og vibrationskilder 
Placering af støj- og vibrationskilder er angivet i støjrapporten, Bilag C. 

Afløbsforhold  
Oplysninger om processpildevand og overfladevand fremgår af afsnit 26 og 27. 

Endelig kloakplan udarbejdes og fremsendes til kommunen i forbindelse med byg-
geandragende. 

Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald 
Der henvises til Figur 5 og Bilag D, der er det mest detaljerede der findes på nuvæ-
rende tidspunkt.  I Tabel 1 er vist en oversigt over kemikalier på anlægget efter 
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udvidelsen. Sikkerhedsdatablade for de anvendte kemikalier er vedlagt som Bilag 
B. 

Der formodes ifølge de oplysninger Maabjerg Bioenergy har, ikke at skulle håndte-
res biomasse eller bruges kemikalier i forbindelse med drift af trykvandsanlægget. 

Interne transportveje 
De interne transportveje er angivet på Figur 11. 
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Tabel 1 Kemikalieliste for drift 

 Kemikalieliste for drift  
 

 

 

Produktnavn Anvendelse Leverandør Dato Opbevaring Lager kapacitet Ca. forbrug 

 P3-Ultrasil 115 Cip af RO-anlæg  Ecolab  10.05.12 Pumperum 03   1200 L 7500 L/år 

 P3-Ultrasil 78 Cip af RO-anlæg  Ecolab  10.05.12  Pumperum 03  400 L 2300 L/år 

 P3-Ultrasil 02 Cip af RO-anlæg  Ecolab 10.05.12  Pumperum 03  50 L 400 L/år 

 P3-Ultrasil 53 Cip af RO-anlæg Ecolab  01.06.12 Pumperum 03   50 kg 400 L/år 

 NPKS -10-2-11-9 Gasrensning Dangødning 01.06.12  Gasrens 1000 L 2000 L/år 

 Saltsyre 25-35% Cip af varmeveksler Helm Skandinavien 19.06.12 Teknikbygning  3000 L 72000 L/år 

Natrium Hydrogen Car-

bonat Filter ventilation S. Sørensen, Thisted 19.06.12 Ventilationshus 1.23   1000 kg 2000 kg/år 

 Salttabletter Gasrensning G.C. Rieber 19.06.12 Ventilationshus 1.23   1000 kg 1000 kg/år 

 Natronlud 

Kondensat fra ud-

stødningskedler Kemira 19.06.12  Teknikbygning  300 kg 2000 kg/år 

Kølervæske 

Varmesystem og 

sikkerhedsventiler 

ved gaslager Grene Danmark  

Kapselblæserrum, 

gaslager, teknikbyg-

ning  1000 kg 2000 kg/år 

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

 Husholdningssprit LAB. Borup Kemi      1 L 10 L/år 
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 Oliesug  

  

 Der er ikke indgået aftale om dette endnu 

 

     

 Saltpetersyre 

Cip varmeveksler. 

Anlæg for dette ikke 

idriftsat derfor in-

gen sikkerhedsdata-

blad 

 Kunne være Helm 

Skandinavien    Teknikbygning  1000 L 20000 L/år. 

 Mobil pegasus olie 705 Motorolie(spilolie)  Mobil    Tekninkbygning  2000 L 3000 L 

 Smørefedt Div. maskiner  Total Maltis XHVZ    lager  5 kg 15 kg/år 

 Smørefedt automat Div maskiner 

 Perma Universal 

Fedt.    Lager  5 kg 15 kg/år 
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F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 

16)  Oplysninger om produktionskapacitet  
De overordnede materialestrømme til og fra det udbyggede Maabjerg Bioenergy er 
angivet i Tabel 2. 

Tabel 2  Tilførte og producerede energi- og stofmængder pr. år på Maabjerg BioEner-
gy, ekskl. gasopgraderingsanlægget, med angivelse af leverandør og modtager 
indenfor og udenfor MEC(efter udbygning af eksisterende anlæg). 

 

Tilført Produceret 
› El 657 MWh 

› Grøn linje i alt 730.234 ton fordelt på: 
Husdyrgødning 457.122 ton 
Anden biomasse 57.667 ton 
Teknisk vand 29.845 ton 
Melasse 185.600 ton 65 % TS fra Maabjerg 
Bioethanol 

› Slamlinje i alt 158.255 ton fordelt på: 
Spildevandsslam 80.655 ton 
Biovæske 77.600 ton fra Renescience 

› Gasrensningslinje i alt 80.000 ton fra Valle 14 
HOCO 

› Varme 28,7 TJ, overskudsvarme fra Biogasop-

gradering 

› Biogas i alt 98.7 mio. m3 fordelt på: 
Biogas 5,2 mio. m3 (fra valle) til Biogasopgra-

dering 
Biogas 76,4 mio. m3 (fra rågylle, melasse, bio-
væske og ethanol) til Biogasopgradering 

Biogas 17.1 mio. m3 fra eksisterende drift, der 
videreføres og afsættes uden opgradering 

› Afgasset biomasse  587.651 ton (fra melasse og  
nuværende grøn linje) fordelt på: 
Gødningsvæske til landbruget 512.776 ton 
Biofibre 74.875 ton, heraf 60.000 ton Måbjerg-

værket 

› Slam fra slamlinie der udbringes efter slambe-
kendtgørelsen, ca. 45.800 ton 

› Rejektvand til til Holstebro Centralrenseanlæg 
fra slamlinien, ca. 97.800 m3 

› Afgasset biovæske 50.000 ton fra Valle til Re-

nescience 

› Teknisk vand 19.860 m3 (fra Valle). Anvendes 
internt som vaskevand  

› El 9.500 MWh til elnettet 
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De overordnede materialestrømme til og fra det nye Maabjerg Hydrogen er angi-

vet i Tabel 3 

 

 

Tabel 3  Tilførte og producerede energi- og stofmængder pr. år på Maabjerg BioEner-
gy´s gasopgraderingsanlæg med angivelse af leverandør og modtager indenfor 
og udenfor MEC (nyt anlæg, som del af Maabjerg BioEnergy). 

Tilført Produceret 
› El 26.872 MWh 

› Vand 12.000 m3 

› Biogas 5,2 mio. m3 65 % CH4 (fra valle) fra Maa-

bjerg BioEnergy 

› Biogas 76,4 mio. m3, 61,4 % CH4 (fra melasse, bio-
væske og ethanol) fra Maabjerg BioEnergy 

› Varme 28,7 TJ, overskudsvarme til Maa-

bjerg BioEnergy 

› El 8.856 MWh til elnettet 

› VE-gas 47,2 mio. m3 (45,4 fra trykvask og 
1,8 fra elektrosør) 

› Overskudsvarme 16 TJ til varmetransmissi-
onsselskabet Holstebro-Struer 

› Spildevand 8.000 m3 til Holstebro Central-
renseanlæg 

 

17)  Systematisk beskrivelse af virksomhedens 
 procesforløb 

Der henvises til afsnit 9, som er den mest detaljerede beskrivelse der findes i øje-
blikket. 

18)  Oplysning om energianlæg  
Anlæggets el- og varmeforbrug forsynes fra biogasmotorer som i dag, samt evt. fra 
overløbsstrøm fra vindmøller. Maabjerg Bioenergy er i dag miljøgodkendt med 3 
biogasmotorer med en samlet indfyret effekt på 11,1 MW. Dette ændres der ikke 
på. 

19)  Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller 
 uheld 

Der henvises til opdateret sikkerhedsdokument for anlægget fra juni 2012, samt 
den overordnede risikovurdering der er foretaget i forbindelse med VVM redegø-
relsen for MEC projektet. 

20)  Oplysninger om særlige forhold i forbindelse 
 med opstart/nedlukning af anlæg 

Anlægget forventes at producere i døgndrift, året rundt, og der forventes ikke sær-
lige emissioner i forbindelse med opstart og nedlukning af anlægget. 
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G. Oplysninger om valg af teknologi 

21) Redegørelse 

Effektivisering af råvareforbruget 
Anlægget producerer udelukkende ud fra affaldsprodukter som vist i Tabel 1 og 2. 
Forbrug af andre råvarer er marginalt. 

Substitution 
Gasproduktionen fra Måbjerg Bioenergy vil bl.a. substituere kul og naturgas til 
energi produktion, og vil således i sig selv være en renere teknologi løsning der 
medvirker til at udfase brugen af fossile brændsler. Den øgede biogasproduktion er 
i overensstemmelse med Regeringens målsætninger om kraftig udvidelse af den 
danske biogasproduktion, som led i reduktion af klimaeffekten af energiforbrug. 

Optimering 
Der foretages løbende optimering af produktionen med henblik på at maksimere 
energiudbyttet.  

Anlæggets placering sammen med de øvrige anlæg i MEC gør at der kan opnås 
symbioseeffekter, herunder ved udnyttelse af afgasset biovæske i renescience an-
lægget, og ved salg af varmeoverskud til fjernvarme. 

Affaldsfrembringelse 
Den eneste affaldstype der skal håndteres udenfor MEC er gødningsvæsken fra 
afgasset melasse. Denne afsættes til landbruget for at udnytte indholdet af fosfor og 
kvælstof. 

Afgasset biomasse fra Maabjerg BioEnergy´s grønne linje vil falde fra  543.000 ton 
(nuværende produktionskapacitet) til 513.000 ton. Den afgassede biomasse forven-
tes anvendt som gødningsvæske på landbrugsarealer. Det skal dog bemærkes, at i 
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forhold til den aktuelle drift vil der ske en stigning i afgasset biomasse fra den 
grønne linje på 72.800 ton, som forventes afsat på landbrugsjorde i nærområdet. 
Tabel 5 viser tørstoftildelingen og fordelingen til ”grøn linje” på Maabjerg BioE-
nergy uden og med melasse leveret fra ethanolprodutionen. (grøn uden – gul med 
melasse) 
 

Tabel 4  Maabjerg BioEnergy´s tilførsel af affald og råvarer. Grøn markering er nuvæ-
rende fordeling af tørstof. Gul markering er fordeling af tørstof ved ekstra til-
førsel af C-5 melasse fra produktion af bioethanol på Maabjerg Bioethanol. 

 Tørstof, ton Fordeling % Fordeling % 
Husdyrgødning 31.307 81,4 19,7 
Valle, pulp m.v. 7.140 18,6 4,5 
Sum 38.447 100  
    
Melasse 120.640  75,8 
Sum 159.087  100 
 
 
I henhold til slambekendtgørelsens § 10 er det en forudsætning for at anvende den 
afgassede biomasse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, at der maksimalt må 
anvendes 25 % andre biomasser end husdyrgødning beregnet på tørstofbasis.Med 
ovenstående sammensætning af input til ”grøn linje” træder Slambekendtgørelsen 
som udgangspunkt i kraft. Det betyder, at den afgassede biomasse fra den grønne 
linje ikke længere kan anvendes efter husdyrgødningsbekendtgørelsen og det vil 
dermed blive vanskeligt at omsætte restproduktet til landbruget på trods af, at det er 
et godt gødningsprodukt. Som beskrevet i kapitel 5 er der vedtaget en ny husdyr-
gødningsbekendtgørelse (BEK nr 804 af 18/07/2012), som åbner op for mulig-
heden for at anvende afgasset vegetabilsk biomasse som gødning. Miljøsty-
relsen skriver således følgende som kommentarer til den nye bekendtgørel-
se: 
 
I § 3 er afgasset vegetabilsk biomasse defineret som en ny type gødning, som der-
ved omfattes af bekendtgørelsen. Der er ligeledes gennemført ændringer af defini-
tionerne som fastslår, at såfremt den vegetabilske biomasse iblandes husdyrgød-
ning, vil det blive betragtet som husdyrgødning. 
Den afgassede biomasse kan forarbejdes på linje med husdyrgødningen. Forarbej-
det gødning indføres som begreb og omfatter således både forarbejdet husdyrgød-
ning og forarbejdet afgasset vegetabilsk biomasse. Ved en separationsproces vil 
fiberfraktionen blive omfattet af begrebet fast gødning uanset, om indgangsmateri-
alet er husdyrgødning eller afgasset vegetabilsk biomasse. 
Ifølge slambekendtgørelsen gælder husdyrgødningsbekendtgørelsens regler, så-
fremt materialet består af mere end 75 % husdyrgødning regnet på tørstofbasis. 
Der er ikke taget stilling til, hvorledes affald iblandet vegetabilsk biomasse skal 
håndteres i forbindelse med opbevaring og anvendelse. Det forventes, at der med 
”affald til jordbekendtgørelsen”, som skal afløse slambekendtgørelsen, gennemfø-
res en ændring, således at hvis materialet består af mere end 75 % afgasset vege-
tabilsk biomasse regnet på tørstof, gælder husdyrgødningsbekendtgørelsens regler 
vedrørende opbevaring og udbringning.  
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Maabjerg BioEnergy vil anvende en blanding af husdyrgødning, melasse samt an-
dre biprodukter fra fødevareindustrien som råvarer til anlægget. Den producerede 
afgassede separerede biomasse ønskes afsat som plantenæringsstof. MEC ønsker, 
at det gødningsprodukt, der er resultatet efter udrådning og separation i Maabjerg 
BioEnergy med den anførte blanding af råvarer, kan/skal anvendes efter ”Husdyr-
gødningsbekendtgørelsen” og har indgået i en dialog med Miljøministeren herom. 
 

Bedste tilgængelige rensningsteknik  
I Miljøprojekt nr. 1136/2006 om forebyggelse af lugt og andre barrierer for biogas-
anlæg er anført følgende som bedst tilgængelige teknologi: 

› Der bør foretages en lugtvurdering, hvor man systematisk gennemgår: 

› Modtagelse, håndtering, lagring og afhændelse 

› Karakteriserer kilder, kildestyrke og spredning 

› Processen skal så vidt muligt foregå i et lukket system 

› For lugtende affald skal åbningstid på porte minimeres og kombineres 
med udsugning. 

› For kraftigt lugtende affald skal aflæssehal udføres med sluse og al hånd-
tering foregå ved undertryk 

› Køretøjer skal være rengøringsvenlige. Køretøjer og anlæg skal rengøres 
jævnligt. 

› Et biofilter skal dimensioneres til den nødvendige luftmængde, og der 
skal være en passende egenkontrol. 

De væsentligste dele af lugtende råvaretilførsler sker via rørledninger (melasse, 
gylle, biovæske og valle) og dette vil minimere muligheden for lugtudslip. Anlæg-
get forsynes desuden med et veldimensioneret biofilter, der sikrer at de vejledende 
lugtgrænser kan overholdes. For erhvervsaffald forventes retningslinjerne i Miljø-
projekt nr. 1136 at blive fulgt for at minimere diffuse lugtudslip. 
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H. Forurening og forureningsbegrænsende 
foranstaltninger 

Luftforurening 

22) Massestrømme og emissionskoncentrationer 
Placeringen af Maabjerg BioEnergy, samt skorsten er vist i Figur 12. 

Der er blevet foretaget OML beregninger for udvidelsen af det kommende Maa-
bjerg BioEnergy, for at dokumentere at skorstenshøjderne sikrer en overholdelse af 
B-værdien for alle forurenende stoffer fra afkastet. Der er tale om tre ens røgrør, 
der beregningsmæssigt er samlet til et med afkast fra de tre gasmotorer og et med 
afkast fra biofilteret. Alle afkast ledes ud af samme skorsten. Resultaterne af OML-
beregningerne er beskrevet i nedenstående afsnit. OML-beregningerne er vedlagt i 
Bilag A. Som inputdata er anvendt de skorstensdata der er angivet i Tabel 5. 

Anlægget er oprindeligt godkendt til 3 gasmotorer, men der har kun været 2 i brug. 
Der sker således en forøgelse af aktuelle emissioner svarende til en ekstra gasmo-
tor, men ingen ændringer i forhold til de godkendte emissioner, jf. godkendelse af 
22. september 2010, hvor der allerede var indregnet emission fra 3 gasmotorer.  

Der sker imidlertid en forøgelse af emissionerne fra lugtrenseanlægget , der håndte-
rer afkastluften fra de 4 gasrenseanlæg. Lugtrenseanlægget består af et RTO anlæg, 
som vil bidrage til den samlede lugtemission.  

De nedenstående beregninger er således foretaget på det godkendte anlæg plus det 
nye RTO anlæg. Dog er der argumenteret for at sætte emissionskoncentrationen for 
gasmotorerne til 27.000 LE/Nm3 frem for 30.000 LE/Nm3, for at kunne overholde 
B-værdien. 
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Figur 12:  Oversigtskort for nærområdet omkring Maabjerg BioEnergy (anlægget er markeret 
med gult), placeret i det kommende MEC. De røde  cirkler markerer skorstensplace-
ringerne 

 

 

Tabel 5 Inputdata for afkast 

 
Skorstenen på Maabjerg BioEnergy er placeret i terrænhøjde 36 m, hvilket er høje-
re end omgivelserne, hvor nærmeste højereliggende receptorhøjder ligger nord for 

 Parameter 
3 motorer Biofilter RTO anlæg 

Noter Afkast A-
kilde 1 

Afkast B- 
kilde 2 

Afkast C- 
kilde 3 

P
la

ce
rin

g 
og

 d
im

en
si

on
er

 

X koordinat (øst) 476254 476254 476420 Koordinaterne for 
Afkast A+B sættes 

til (0,0) 
Y koordinat (nord) 6250444 6250444 6250508 
Terrænhøjde [m] 0 0 0 

Skorstenshøjde [m] 95 95 45 
Indvendig diameter [m] 0,78 1,1 0,4 
Udvendig diameter [m] 2,5 2,5 0,5 

Generel bygningshøjde [m] 24 24 20 
Retningsbestemte bygninger (ja/nej) nej nej Nej 

P
ro

ce
s-

af
ka

st
 Temperatur [°C] 60 20 20 Temperatur af røggas 

Våd røggasmængde [Nm3/h]  21.900 49.700 7.265 
 Ingen oplysninger 
om vandindhold for 
biofilter, så regent 

som worst cas (0%) 

Våd røggasmængde [Nm3/s]  6,08 13,81 2,02 

Tør røggasmængde [Nm3/h]  16.000 49.700 7.141 

Tør røggasmængde [Nm3/s]  4,44 13,81 1,98 

Lufthastighed [m/s] (OML) 15,5 15,6 18,4 Beregnet i OML 
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anlægget. Derfor er der i OML Multi ikke taget højde for terrænhøjder i receptor-
nettet, da alle lavereliggende receptorpunkter opfattes som 0 i OML. 
 
Den aktuelle skorsten er 95 m og alle bygninger er under 24 m, den nye skorsten 
for RTO anlægget bliver 45 m og er omgivet af tanke på højst 20 m.  

Emissionsdata for de to afkast er vist i Tabel 6. Emissionsværdier er baseret på mil-
jøgodkendelsen af det nuværende biogasanlæg. Dog er det valgt at nedsætte lugt 
emissionen for gasmotorerne fra 30.000 LE/Nm3 til 27.000 LE/Nm3. Dette er gjort 
for at undgå at de nuværende skorstene skal erstattes eller yderligere rensningsfor-
anstaltninger skal iværksættes. Det vurderes at anlægget ikke vil have nogen pro-
blemer med at overholde denne værdi og ydermere vil de 27.000 LE/Nm3 blive 
eftervist på de lugtmålinger, der vil blive foretaget på anlægget i oktober 2012. 

Tabel 6 Emissionsdata for Biogasanlægget 

Parameter 
Emissions-koncentration [mg/Nm3] 

B-værdi 
[mg/m3] Gasmotorer 

kilde 1 Biofilter kilde 2 RTO kilde 3 

Lugt (LE/Nm3) 27.000 1.204 3.000 5 

CO mg/Nm3 1.200    1 

Formaldehyd mg/Nm3 5    0,01 

UHC 1.500 lille   0,1 

NOx mg/Nm3 1.000    0,125 

 

Tabel 7 Beregning af spredningsfaktorer 

Parameter 

Gasmotorer kilde 1 Biofilter kilde 2 RTO anlæg kilde 3 

Kildestyrke 
[mg/sek] 

Sprednings-
faktor [m 3/s] 

Kildestyrke 
[mg/sek] 

Sprednings-
faktor [m 3/s] 

Kildestyrke 
[mg/sek] 

Sprednings-
faktor [m 3/s] 

            

Lugt  936,0 187.200 129,65 25.930 46,42 9.284 

CO 5.333 5.333 - - 773,7 773,7 

Formaldehyd 22 2.222 - - - - 

UHC 6.667 66.667 - - - - 

NOx 4.444 35.556 - - 773,7 6.189 

 
Det fremgår af Tabel 7 at lugt er dimensionerende for afkasthøjden både for 
gasmotorer, biofilter og RTO anlægget. 

 

23) Emissioner fra diffuse kilder 
Der foreligger ingen kvantificerede oplysninger om emissioner fra diffuse kilder. 
Den væsentligste diffuse emission vurderes at være lugt fra transport og håndtering 
af erhvervsaffald. 
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24) Afvigende emissioner i forbindelse med 
opstart/nedlukning af anlæg 

Anlægget vil køre i døgndrift, og der er ingen oplysninger om afvigende emissio-
ner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlægget. 

25) Beregning af afkasthøjder 
Beregningerne i Bilag A viser at den nuværende skorstenshøjde giver et maksimalt 
lugtbidrag på 5.00 LE/m3 i en afstand af 400 m fra punktet (0,0) og retning 50 gra-
der i måned 4.  
 

Spildevand 

26) Spildevandsteknisk beskrivelse 
Det eksisterende Maabjerg Bioenergianlæg er omfattet af en miljøgodkendelse, 
inkl. tilladelse til udledning af overfladevand og drænvand til offentligt regnvands-
system, fra den 22. september 2010 fra Holstebro Kommune.  

I miljøgodkendelsen er der ikke fastsat vilkår for udledning af processpildevand, 
men vilkår for tanke/beholdere for produktionsspildevand. 

Der er fastsat vilkår for udledning af overfladevand fra parkeringsareal og interne 
køreveje via regnvandsbassin med sandfang og drænvand til det offentlige regn-
vandssystem. Regnvandsbassinet skal være etableret med dykket afløb og skyde-
spjæld til aflukning af bassinet i tilfælde af uheld/spild. 

Processpildevand 
Det eksisterende Maabjerg Bioenergy blev sat i drift i marts 2012. Det er omfattet 
af Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016. Anlægget er beliggende i 
kloakopland HO273 med et areal på 12,3 ha. 

Der sker udveksling af en række flydende fraktioner med Holstebro Centralrense-
anlæg i en række ledninger. Slam (ca. 75-80.000 m3/år) pumpes fra renseanlægget 
til bioenergianlægget, hvor det vil blive behandlet i industrilinjen. Før slammet 
overføres til industrilinjen foretages en opkoncentrering. Rejektvandet fra  afvan-
dingen af det afgassede slam pumpes i selvstændig ledning retur til Holstebro Cen-
tralrenseanlæg for efterfølgende rensning.  
Der ud over overføres teknisk vand (vand fra afløbet fra renseanlægget) til bio-
energianlægget for anvendelse i processerne. 

Af spildevandsplanen fremgår, at den eksisterende spildevandsbelastning fra Maa-
bjerg Bioenergi til Holstebro Centralrenseanlæg svarer til ca. 357 PE og 14.280 
m3/år.  

Det eksisterende Maabjerg Bioenergy udbygges med ekstra kapacitet, så det kan 
modtage melasse fra et bioethanolanlæg, biovæske fra et Renescience affaldsbe-
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handlingsanlæg og valle fra HOCO og omdanne disse biomasser til biogas. Den 
producerede biogas opgraderes ved henholdsvis tilsætning af brint til biogassen i 
en traditionel reaktor samt ved traditionel trykvandsvask. Den opgraderede biogas 
(VE-gas) afsættes til naturgasnettet. 

Den udbyggede industrilinje på 6 tanke skal årligt modtage ca. 80.665 tons spilde-
vandsslam og ca. 77.600 tons biovæske fra Renescience, hvoraf der forventes pro-
duceret ca. 9,9 mio. m3 biogas, og ca. 143.600 tons afgasset biomasse. Denne bio-
masse afvandes i dekantercentrifuge, hvormed der fremkommer ca. 45.800 tons 
slam (som skal udbringes iht. slambekendtgørelsen) og ca. 97.800 tons rejektvand, 
som ledes til Holstebro Centralrenseanlæg i selvstændigt ledningsanlæg. Der hen-
vises til Figur 7. 

Endvidere vil der med  udbygningen produceres en ny type spildevand i forbindel-
se med det nye gasrensningsanlægget for biogasopgraderingsanlægget, idet der 
anvendes skrubberanlæg til fjernelse af CO2 fra biogassen. Her vil der produceres 
skrubbervand.  

Det udvidede bioenergianlæg inkl. gasopgraderingsanlægget forventes at producere 
følgende processpildevandstyper: 

› Rejektvand - fra afvandingen af det afgassede biomasse fra udrådningen af 
spildevandsslam og biovæske fra Renescience-anlægget ved industrilinjen - 
pumpes i separat ledning til Holstebro Centralrenseanlæg.  
Efter udvidelsen/udbygning forventes rejektvandsmængden at være ca. 97.810 
m3/år. 

› Sanitært spildevand fra mandskab og besøgscenter samt laboratorium - ca. 3-5 
m3/døgn - ledes i offentlig spildevandskloak. 

› Vand fra rengøring af produktionslokaler ledes via internt afløbssystem til gyl-
letank og dermed i biogasanlægget. Meget begrænsede mængder. 

› Ny type spildevand - skrubbervand: 
Spildevand fra gasrensningsanlæg (skrubberanlæg, CO2 fjernelse fra biogas-
sen) ved biogasopgraderingsanlægget - ca. 8.000 m3/år - skal ledes til offentlig 
spildevandskloak. 

Der er i den eksisterende tilslutningstilladelse ikke krav om analyse af sammensæt-
ningen af spildevandet, der ledes til offentlig spildevandskloak.  

Rejektvandets indhold af COD er relativt lavt, da det er omsat til biogas i rådne-
tankssystemet. De gennemsnitlige stofkoncentrationer anslås at være ca. 500-1.500 
mg COD/l, 2.280 mg kvælstof/l og 307 mg fosfor/l. Det forventes således, at re-
jektvandsmængden på ca. 97.810 m3/år indeholder ca. 50-150 tons COD/år, 223 
tons kvælstof/år og ca. 30 tons fosfor/år. Den største stofmæssige andel af kvælstof 
og fosfor stammer fra biovæsken. 

Holstebro Renseanlæg modtager allerede en del af denne stofmængde (rejektvand 
fra afvandingen af det bioforgassede spildevandsslam) svarende til gennemsnitligt 
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ca. 66.800 m3/år, 183 m3/døgn, 200 kg COD/døgn, 146 kg Tot-N/døgn og 7 kg Tot-
P/døgn.  

Skrubbervandet anvendes til fjernelse af biogassens indhold af CO2 som frigives 
inden vandet ledes til renseanlæg. Skrubbervandet vil indeholde nogle af de stoffer 
der er indeholdt i biogassen, og som ikke frigives inden udledning til kloak. Vandet 
vil blandt andet indeholde lidt svovl, da svovlindholdet fjernes fra gassen.  

Den årlige samlede spildevandsmængde fra det udbyggede bioenergianlæg inkl. 
gasopgradering forventes at svare til ca. 105.810 m3. 

Overfladevand 
Det befæstede areal ekskl. bygninger og tanke er ca. 14.500 m2 og udgøres af føl-
gende: 

› Asfaltarealer: 13.000 m2  
› Betonfliser m.m.: 800 m2  
› Græsarmering: 700 m2  
 
Asfaltarealerne består primært af parkeringsareal samt interne køreveje. Hertil 
kommer befæstede områder ved de tanke, hvor der finder udendørs aflæsning sted 
(primært T41 Industritank og T40 Fedttank). Overfladevand fra disse omlæsnings-
arealer afledes til internt system, dvs. tilbage til tankene.  

Befæstede arealer for bygninger, tanke og grønne områder udgør ca. 1,32 ha efter 
udvidelsen. 

Det samlede befæstede areal efter udvidelsen vil være ca. 2,8 ha i alt. 

Transportudstyr er rengjort, så det forventes at koncentrationen af forurenende stof-
fer i vandafledningen fra de befæstede arealer omkring bioenergianlægget vil være 
af samme størrelsesorden som fra tilsvarende arealer i Holstebro By. Dræn- og 
regnvand afledes til det offentlige kloaksystems regnvandsledning, dog undtaget 
drænvand fra sladredræn under tankene, som ledes til internt system.  

Der er etableret et privat regnvandsbassin for overfladevand med et bassinvolumen 
på 825 m3 (omfattet af spildevandsplanen). Der er mellem 1 og 1,5 m permanent 
vandspejl i bassinet. Bassinet er etableret med dykket afløb og skydespjæld, og kan 
aflukkes ved eventuelt spild på området. Afløbet fra bassinet tilledes regnvandssy-
stemet i kloakopland HO173 og ledes herfra videre til et offentligt regnvandsbas-
sin, og herfra videre til Frøjk Bæk. 

Overfladevand fra nye tagflader og befæstede arealer ledes til regnvandsbassin in-
den udledning til offentligt regnvandsledning  

Den samlede mængde af overfladevand fra befæstede arealer og tagflader på Må-
bjerg Bioenergy og Måbjerg Hydrogen efter udvidelsen er beregnet til 24.650 m3.  
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Der er beregnet et nødvendigt bassinvolumen for det samlede befæstede areal efter 
udvidelsen der er oplyst eller opmålt. Hvis Måbjerg Bioenergy beslutter at anvende 
det eksisterende regnvandsbassin, skal vandmængden fra Måbjerg Bioenergy fra-
trækkes i beregningen nedenfor. 
 
Beregningerne er baseret på Spildevandskomitéens skrift 28 "Regional variation af 
ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning", hvor der er benyttet en årsnedbør på 
890 mm (station 24105, Nørre Felding). Der er benyttet en samlet sikkerhedsfaktor 
på 1,57, beregnet ud fra parametrene fortætning (1,1), statistisk (1,1) og klima 
(1,30) og en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,90.  
 
Med et afløb på 1 l/s pr. fysisk hektar (svarende til 1,9 l/s pr. reduceret ha) er der 
ved en gentagelsesperiode på T = 5 år behov for et samlet bassinvolumen på ca. 
1.500 m³. 
Bassinet foreslås indrettet som sedimentationsbassin, således der sker en reduktion 
af forurenende stoffer som kvælstof, fosfor og organisk stof inden udledning. Bas-
sinet etableres med dykket afløb og skydespjæld, således det kan aflukkes i tilfælde 
af evt. spild/uheld på området. 

Overfladevandet passerer endvidere sandfang og olieudskiller hvorved udledning 
af flydestoffer og evt. olierester minimeres. 

Kølevand 
Der vil ikke blive afledt kølevand. Kølevandet genbruges på Maabjergværket. 

Sandfang og olieudskillere 
Detaljeret kloakplan vil blive udarbejdet i forbindelse med detailprojekteringen.  

27) Afledning til kloak 
Der vil med udbygningen blive produceret en større spildevandsmængde, der skal 
udledes til offentlig spildevandskloak.  

Den årlige samlede spildevandsmængde fra det udbyggede bioenergianlæg inkl. 
gasopgradering forventes således at svare til ca. 22.300 m3. 

Den samlede mængde af overfladevand fra befæstede arealer og tagflader på Må-
bjerg Bioenergy og Måbjerg Hydrogen som afledes til det offentlige regnvandssy-
stem er beregnet til 24.650 m3. 

 

28) Direkte udledning til vandløb  
Der udledes ikke spildevand direkte til vandløb 
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29) Store mængder næringsstoffer 
Ikke relevant. 

Støj 

30) Beskrivelse  
Støj vil kunne forekomme i de forskellige anlægsfaser under transport af byggema-
terialer og anlægsarbejder samt under senere drift af anlæggene i MEC. Ved vurde-
ring af støj i anlægsfasen vurderes støj fra transport samt fra meget støjende aktivi-
teter, som f.eks. nedramning, ved de nærmeste boliger.  

I driftsfasen er der vurderet på støj fra intern transport samt afkast, skorstene og 
ventilation fra forskellige procesanlæg. 

Der er udført beregning af ekstern støj for vurdering af støj fra anlæggene i forhold 
til forventede relevante støjgrænseværdier i omgivelserne. Beregningerne findes i 
støjrapporten som findes i Bilag C. 

31) Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 
Der er taget udgangspunkt i støjberegninger udført af Rambøll ifm. VVM-
undersøgelsen udført i november 2008. Denne omfatter en meget detaljeret model 
for ventilations støjkilder, skorsten samt bygnings- og tagflader mv. Det er i denne 
undersøgelse valgt at gruppere disse støjkilder og dermed simplificere omfanget af 
støjkilder, hvilket vurderes acceptabelt, da afstand til de nærmeste naboer er stor i 
forhold til anlæggets udbredelse.  

Der er medtaget intern transport samt afkastskorsten og procesanlæg/ventilation 
samt 4 gasrensningsanlæg som er vurderet som de mest betydende støjkilder der 
etableres ved udvidelsen.  

› kørsel med lastvogn - tilkørsel af råmateriale 120 transporter samt bortkørsel 
af fiber 13 transporter - alle indenfor 8 timer i dagperioden kl. 07-18. Kilde-
styrke for lastvognskørsel, 10 km/t med svag acceleration er LWA = 101 dB(A) 
jf. Støjdatabogen (svarer til nuværende godkendte antal transporter) 

› lastvogn i tomgang - alle lastbiler forudsættes at køre 3 min. i tomgang svar-
nede til i alt 83 % drift indenfor 8 timer i dagperioden kl. 07-18. Kildestyrke 
for lastvogn i tomgang er LWA = 91 dB(A) jf. Støjdatabogen 

› procesventilation - 15 mest betydende støjkilder jf. Rambøll LWA = 90 dB(A) 
er grupperet og kildestyrke summeret for to repræsentative fladekilder med 
højde hhv. 5 og 25 m. Kildestyrker er endeligt kalibreret via beregninger i til-
svarende punkter ved naboejendomme som anvendt i støjundersøgelse i 
VVM-rapporten, således at der for hele anlægget fås et tilsvarende samlet 
støjbidrag; drift 100 % hele døgnet 
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› afkast skorsten - to afkast for hhv. biofilter og gasmotor er grupperet og sum-
meret i én punktkilde med kildestyrke LWA = 100 dB(A) og højde 95 m; drift 
100 % hele døgnet 

Som nye støjkilder er medregnet 4 stk. GR20 anlæg - gasrensningsanlæg, Malm-
berg, støjdata er jf. leverandør oplyst til  dB(A) i 10 m afstand - dette svarer 
omregnet til en kildestyrke på LWA = 104 dB(A) for 4 anlæg; drift 100 % hele døg-
net 

32) Støjberegning 
Støjen er beregnet efter den fællesnordiske beregningsmodel for ekstern støj fra 
virksomheder, beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning “Beregning af ekstern støj fra 
virksomheder”, nr. 5, 1993. 

Alle beregninger er foretaget ved hjælp af edb programmet SoundPLAN ver. 7.0 
med opdatering af 24.02.2011. 

Der er i SoundPLAN etableret en 3-dimensionel topografisk model omfattende 
terræn (DDH 2006), støjkilder, bygninger og andre skærmende eller reflekterende 
genstande. Modellen er digitaliseret på baggrund af ortofoto (DDO2010) og situa-
tionsplaner for anlæggene. Der er regnet med akustisk hårdt terræn indenfor an-
læggenes eget område og det omgivende terræn er regnet akustisk porøst. 

På grundlag af de udførte beregninger er virksomhedens samlede bidrag til støjbe-
lastningen Lr bestemt til (i dB(A)): 

Beregningspunkt Alle dage 

kl. 07-18 

Alle dage 

kl. 18-22 

Alle dage 

kl. 22-07 

1 - Asmosevej 1 39 38 38 

2 - Asmosevej 2 37 36 36 

3 - Nørhedevej 3 33 33 33 

4 - Nørhedevej 1 32 32 32 

5 - Struer Landevej 20 35 33 33 

8 - Struer Landevej 9 35 34 34 

10 - Boligområde B7 24 23 23 

 

Som det fremgår af ovenstående resultater vil virksomhedens støjbelastning være 
lavere end støjgrænseværdien i dag-, aften- og natperioden ved alle naboer. 

Der er som Bilag C vedlagt en støjrapport der opfylder kravene til "Miljømåling-
ekstern støj" for anlægget. 

Affald 
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33) Affaldssammensætning 
Løbende produceret affald vil virksomheden opsamle og bortskaffe i henhold til 
Holstebro Kommunes affaldsregulativer og affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 1415 
af 12. december 2011).  

34) Affaldshåndtering 
Opbevaring og håndtering samt bortskaffelse af affald og farligt affald sker i hen-
hold til de gældende forskrifter og regulativer. 

35) Affaldsmængder til henholdsvis nyttiggørelse og 
bortskaffelse 

Affaldsmængder til bortskaffelse og nyttiggørelse fremgår af Tabel 2 og Tabel 3. 

Jord og grundvand 

36) Beskyttelsesforanstaltninger 
Anlægget skal ligge i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) det vil sige 
i et område, hvor grundvandsressourcen skal beskyttes af hensyn til fremtidig ind-
vinding af grundvand. 

Lagertanke til alle råvarer, hjælpestoffer m.m. sikres mod overfyldning med elek-
tronisk overfyldningsalarm.  

Tankgårde udføres i armeret beton som sikring mod påkørsel og med tætte samlin-
ger og coating på indvendig side og indrettes med kapacitet svarende til indholdet 
af den største enkeltvæggede tank, der er placeret i tankgården. Eventuelle spild vil 
blive opsamlet omgående. 

Dunke og tønder, som indeholder flydende råvarer og hjælpestoffer samt olieaffald 
og evt. andet farligt affald vil være placeret inden døre eller være overdækkede. 
Oplaget vil ske på et tæt opsamlingssted som kan indeholde rumfanget af den stør-
ste beholder og være uden afløb. 

Der vil blive udarbejdet en plan for eftersyn og vedligeholdelse af rør og tankan-
læg. 

Overskudsjord påregnes anvendt til opbygning af volde og diger. Der er ikke pt. 
kortlagte forureninger på området der vil give anledning til særlig håndtering af 
overskudsjord. 

Redegørelse for konsekvenser af tankbrud 
Holstebro Kommune har ønsket en redegørelse for sandsynligheden for hændelser 
der kan medføre brud på flere tanke på samme tid på Maabjerg BioEnergy, samt 
for beredskabet til at tilbageholde og håndtere sådanne spild. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139654
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139654
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I henhold til den eksisterende miljøgodkendelse er der indrettet en lagune øst for 
rådnetankene med en opsamlingskapacitet på 8400 m³, hvilket er tilstrækkeligt til 
at tilbageholde indholdet i den største tank. Med indførelsen af et anlæg til produk-
tion og oplagring af brint samt 4 trykvandsanlæg til opgradering af biogas til natur-
gaskvalitet opstår muligheden for gasskyeksplosioner, som i værste fald kan med-
føre brud på mere end én tank ved den samme hændelse.  

Sandsynligheden for eksplosioner der medfører brud på mere end én 
tank på samme tid 

I henhold til bilag D (konsekvensberegninger) i tillæg til sikkerhedsdokument for 
Maabjerg BioEnergy er der identificeret tre eksplosionsscenarier, der vil kunne 
udløse dominoeffekter internt på virksomheden. To af disse scenarier omhandler 
udslip og antændelse af brint, medens det tredje scenarie omhandler udslip og an-
tændelse af biomethan. Disse eksplosioner vil kunne give dominoskabende eksplo-
sionsovertryk på 200 mbar ud til en afstand af 100-150 meter fra udslipsstedet, 
hvorved der kan være risiko for at to eller flere tanke med biomasse bryder samti-
dig. 

Brint 

Brud på gasrør til lagertank (beregning 1.5.4) 

Dette scenarie indgår i den samlede risikoberegning med en frekvens på 3,6 x 10-5 
per år. Af disse udslipsscenarier vil kun en brøkdel antændes ligesom at kun en del 
af de antændte udslip vil resultere i en eksplosion og ikke blot en gasskybrand. Den 
samlede beregnede frekvens for eksplosion er således 5,8 x 10-7 per år.  

Udslipsfrekvensen vil kunne reduceres væsentligt, såfremt anlægget bygges såle-
des, at tilbageløb til brudstedet fra lagertankene forhindres, hvis der opstår brud. 
Dette kan gøres ved montering af énvejsventiler og/eller automatik, hvor der ved 
konstateret strømning i forkert retning gives impuls til lukning af aktuerede afspær-
ringsventiler. Effekten af en sådan barriere vil være, at frekvensen for udslip kan 
nedsættes med mindst en faktor 100. Herved bliver den beregnede frekvens for 
eksplosion 5,8 x 10-7 x 0,01 = 5,8 x 10-9 per år. Endvidere vil sandsynligheden for 
tankbrud ved det omhandlede eksplosionsovertryk på 200-500 mbar heller ikke 
være 100%, men noget mindre. Sandsynligheden for samtidigt brud af to eller flere 
tanke vil være endnu mindre.  

Eksplosionsscenariet har en mindre forventet hyppighed end eksplosion i tryk-
vandsanlægget, hvorfor den videre diskussion i forbindelse med risikoaccept findes 
i afs. 2.2. 

Brud på lagertank (beregning 1.6) 

Den samlede beholdning af brint i anlægget er beregnet til 183 kg og er i forelig-
gende risikoberegninger, bilag D til tillæg til sikkerhedsdokument, påregnet oplag-
ret i to tryktanke med et driftstryk på ca. 30 barg. Den beregnede frekvens for eks-
plosion ved antændt udslip fra tankene er meget lille, 4,2 x 10-9 per år. 

Frekvensen for en dominoskabende eksplosion vil yderligere kunne nedsættes væ-
sentligt ved at dele lageret op i flere mindre lagertanke, eksempelvis fire eller flere. 
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Ved udslip fra mindre lagerenheder kan den opståede gassky formindskes så me-
get, at massen af den eksplosive blanding ikke vil kunne udløse eksplosion, men 
kun gasskybrand. Det vurderes, at antallet af enheder i givet fald skal være i stør-
relsesordenen 4-10. Der vil herefter ikke være fare for dominoeffekter i forbindelse 
brud på brintlagertank. 

Trykvandsanlæg (beregning 1.5.4) 

Brud på en absorber i trykvandsanlægget indgår i den samlede risikoberegning med 
en frekvens på 2 x 10-6 per år.  Af disse udslipsscenarier vil kun en brøkdel antæn-
des, ligesom kun en del af de antændte udslip vil resultere i en eksplosion og ikke 
blot en gasskybrand.  

Den samlede beregnede frekvens for eksplosion er 0,8 x 10-7 per år. Sandsynlighe-
den for brud af den enkelte tank ved det omhandlede eksplosionsovertryk på 200-
500 mbar vil ikke være 100%, men noget mindre, og sandsynligheden for samtidigt 
brud af to eller flere tanke vil være endnu mindre. Dette forhold vil i udpræget grad 
være gældende for trykvandsanlægget, der placeres i stor afstand fra øvrige tanke 
og beholdere på virksomheden.  

Miljøstyrelsens rapport "Acceptkriterier i Danmark og EU, arbejdsrapport nr. 8 
2008" forholder sig til accepterede frekvenser for større miljøskader ved udslip fra 
risikovirksomheder. Et masseudslip af gylle på Maabjerg BioEnergy vil i teorien 
kunne forurene vandløb (Frøjk Bæk), men klassificeringen efter alvorlighed vil 
næppe kunne bedømmes til mere end meget stort (catastrophic) i henhold til rap-
portens Tabel 14. Figur 9 i rapporten angiver accepterede frekvenser som funktion 
af hændelsens alvorlighedsgrad, og det ses, at en frekvens på 1 x 10-7 per år umid-
delbart accepteres.   

Generelt 

Det bør indgå i overvejelserne, at det ved eksplosionsskade kun er ved bundbrud på 
de nederste dele af tanksvøbet, at hele biomassetankens indhold vil løbe ud. Der er 
ingen grund til at antage, at en tank, der skades af et overtryk, nødvendigvis får 
brud på de nederste svøbsdele. Det er mere sandsynligt, at det er den del af tanken, 
der ligger over væskeniveauet, som tager mest skade.  

Samlet set vurderes risikoen for et tankbrud som følge af eksplosion at være meget 
lille (< 0,8 x 10-7 per år) ved eksplosion på trykvandsanlægget og < 4,2-5,8  x 10-9 
per år som følge af eksplosion i rør eller tanke til brint. Risikoen for samtidigt brud 
af to eller flere tanke er endnu mindre, og der vurderes som udgangspunkt ikke at 
være behov for særlige afværgeforanstaltninger af hensyn til forebyggelse af tank-
brud.  

Nuværende beredskab til at tilbageholde og håndtere store 
spild 
I alt er der i dag et tankoplag på 29.200 m3 på Maabjerg BioEnergy. Når MEC er 
fuldt udbygget vil det stige med 12.800 m3 til i alt ca. 42.000 m3 fordelt på 6 tanke. 
Risikoen for et eller flere tankbrud som følge af en eksplosion er som nævnt i afsnit 
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2  < 0,8 x 10-7 per år, hvilket er en meget lille risiko set i forhold til anlæggets leve-
tid på max. 100 år. 

Der er anlagt en lagune med henblik på at kunne opsamle spild fra dels stormgæ-
ring, dels bundbrud af en tank. I bunden af lagunen er der etableret dræning med 
udløb i regnvandsbassinet, så lagunen kan tørholdes for regnvand, hvorved kapaci-
teten til at indeholde et spild bevares. I regnfulde perioder vil der dog kunne for-
ventes bundvand i lagunen på 0,1 - 0,2 m i 1 til 2 døgn. 

Et udslip på grund af stormgæring i en tank vil via et rørført system blive ledt til 
lagunen som beskrevet. I brønd L1 i rørsystemet til lagunen er der indbygget en 
ultralydshøjdemåler, som måler højden af slamoverfladen. Ved alarm aktiveres en 
kontraklap i udløbet fra lagunen, så udslippet ikke kan løbe videre til regnvands-
bassinet og forurene dette.  

Lagunen har i overensstemmelse med miljøgodkendelsen kapacitet til mindst at 
opsamle indholdet af den største tank, ca. 7500 m³. Behovet for en sådan kapacitet 
kan opstå, hvis en tank bundbryder. Herved vil hele tankens indhold tømmes ud 
over arealet. Ved et sådant massivt udslip vil indholdet flyde med terrænet hen mod 
lagunen da indholdet i tankene er relativt letflydende (<5% TS) og fuldt opblandet i 
tanken. På vejen derhen vil der ske en vis tilbageholdelse i vegetationen og jorden, 
men ultimativt vil den mest mobile del kunne ende op i lagunen. Det er ikke muligt 
med bare nogenlunde sikkerhed at fastslå hvor stor en del af indholdet, der når la-
gunen, da det er afhængigt af vegetationsdækket, evt. sne og is og om det regner 
når spildet sker. 

Lagunen er som nævnt ovenfor anlagt til mindst at opsamle ca. 8400 m³, men den 
vil imidlertid først løbe over til terrænet ved 15000 m³. Den vil derfor have kapaci-
tet til næsten at opsamle indholdet af to tanke, hvilket dog er en meget usandsynlig 
hændelse. Da et udslip på grund af bundbrud ikke påvirker højden af slamoverfla-
den i brønd L1 skal kontraklappen mod regnvandsbassinet aktiveres ved operatø-
rindgriben for at forhindre, at den del af spildet, der løber i lagunen, ender i regn-
vandsbassinet. 

I tilfælde af et massivt spild vil der hurtigst muligt blive mobiliseret et antal slam-
sugere til at opsamle spildet fra terrænet og lagunen, ligesom der vil blive taget 
stilling til, om der skal foretages opgravning af jord for at reducere nedsivning til 
de underliggende jordlag.  

Spild der løber i regnvandssystemet kan tilbageholdes i regnvandsbassinet ved at 
lukke for en skydeventil der sidder i afløbsbygværket, og opsamles derfra. Efter 
regnvandsbassinet er der yderligere 3 regnvandsbassiner inden et evt. spild når et 
vandløb, og der er derfor gode muligheder for at stoppe et udslip inden det forårsa-
ger miljøskade. Omtrent 18 % af arealet er befæstet og vil opsamle spild til regn-
vandsbassiner. Den samlede kapacitet i regnvandsbassinerne på MEC er 4.900 m2, 
dvs. sammen med lagunen vil der være umiddelbar mulighed for at tilbageholde ca. 
20.000 m3, svarende til halvdelen af indholdet i tankene. 

Anlæg af volde og terrænreguleringer vil eventuelt kunne lette opsamling af spild 
ved større udslip eller sikre en mere direkte bortledning til lagunen. Det kræver dog 
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en nærmere gennemgang af terrænkoter og mulighed for terrænreguleringer mel-
lem tankene og lagunen. Også en pumpesump under tankene kunne være en mulig-
hed for opsamling af væskedelen, som efterfølgende kunne pumpes direkte over i 
lagunen. 

Beregning af afstrømning og etablering af yderligere 
lagunekapacitet 
Der er ønsket en redegørelse for hvor gyllen fra brud på alle 6 tanke i givet fald vil 
strømme hen og hvordan det evt. kan opsamles. 

Nærværende note beskriver en screening af de eksisterende terrænforhold hvor der 
er beregnet lavninger og strømningsveje. Disse viser hvordan vand (gylle) vil 
strømme på overfladen og samle sig. 

Grundlaget er COWIs terrænmodel, som den er laserscannet i 2007. Den er tilrettet 
hydraulisk, således, at der er åbent for vandets strømning under vejbroer, vand-
løbsbroer mm. 

Modellen beskriver dog ikke i fuld detalje alle grøfter og rørlagte vandløb. 

Det har ikke været tidsmæssigt muligt at tilpasse modellen efter de projekterede 
forhold, for så vidt der udføres væsentlige ændringer i terrænet. Vi ved dog, at der 
etableres en lagune syd for rådnetankene med et volumen på 8400 m3 til opsamling 
af gylle, som nævnt tidligere. 

Resultater 
Resultatet af analysen er et kort der viser lavninger og strømningsveje på det eksi-
sterende terræn. 

Analysen viser at placeringen af tankene sker på en lokal højderyg, hvorfra det na-
turlige fald både sker mod øst og mod en sydgående strømningsvej vest for anlæg-
get. 
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Figur H-13 Resultat af simpel terrænanalyse. Lavningerne er angivet med lyseblå. De na-
turlige strømningsveje er angivet med mørkeblå, med stigende stregtykkelse ef-
ter oplandsareal. Med røde pile er angivet en vurdering af de reelle strøm-
ningsmuligheder, hvor der også tages hensyn til grøfter. Placering af mulige 
nye diger er vist med gult. 

Strømning mod nordøst 

Der er en mulig strømning fra området mod nordøst. Det skal sikres at 
gyllen ikke kan komme den vej ud af området. Dette vil kræve mindre 
terrænreguleringer 

Strømning mod syd 

Den umiddelbare strømning sker fra tankene mod syd. På arealet 
mellem tankene og energivej er etableret en lagune som kan opsamle 
8400 m3, men der vil først ske overløb fra denne ved ca. 15.000 m3. Når 
denne fyldes vil den naturlige strømningsvej være videre mod syd til 
Energivej. 

Krydsning af Energivej 

Ved store udslip, hvor lagunerne overbelastes, kan der ske videre strømning mod 
syd til Energivej. Der hvor strømningsvejen krydser energivej, er der et sadelpunkt 
og gyllen kan både løbe mod øst og mod syd. I terrænmodellen er der størst hæld-
ning mod syd, men den lavere friktion på vejen ift. græs, kan gøre at gyllen i reali-
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teten strømmer mod øst. Langs energivej løber en grøft (som ikke indgår i terræn-
modellen). Gyllen vil kunne brede sig i denne mod vest hen til Struer Landevej 
hvor det kan løbe under. Grundet de mulige mængder, viskositet mm. er det dog 
også muligt at det strømmer over vejen ved en til to lokaliteter og videre mod syd.  

Opsamling af gyllen syd for Energivej 

Det er muligt at opmagasinere gyllen på arealet syd for Energivej, men det skal 
sikres, at gyllen ledes dertil uden at det strømmer mod øst eller vest ved krydsnin-
gen af vejen. Dette kan f.eks. ske ved etablering af bump på vejen og små diger der 
leder gyllen den rigtige vej, eller ved at etablere en culvert der leder gyllen under 
vejen. 

For at sikre at gyllen ikke løber videre mod syd skal der etableres diger rundt om 
opsamlingsarealet. Såfremt terrænet ikke ændres vil der kunne opmagasineres ca. 
24.000 m3 under kote 35 og ca. 40.000 m3 under kote 35,5 m. I den sydøstligste del 
af området er den laveste terrænkote 33 m dvs. at diget her skal være op til 2,5 m 
højt. På de øvrige strækninger vil det være mellem ca. 0,5 og 1,5 m. højt. Det kan 
ikke uden mere avancerede beregninger vurderes hvor stor en evt. culvert skal væ-
re, eller hvor høje bump der evt. skal etableres, for at sikre at gyllen passerer ener-
givej som ønsket. 

Påvirkning af grundvandet 
I en situation med pludseligt opstået tankbrud, vil den del af væskefraktionen, der 
løber uden for områder med membran, befæstet areal eller lagunen kunne nedsive 
gennem jordlagene mod grundvandet. Da der er hovedsagelig er tale om gylle vil 
der ske en naturlig nedbrydning og en kemisk reducering af nitrat i lerlagene, sam-
tidig med at lerlagene forsinker nedsivningen væsentligt. Risikoen for grundvandet 
er, at gyllen nedsiver til grundvandet hurtigere end den nedbrydes. Beredskabet vil 
omfatte oppumpning af gylle og eventuelt også afgravning af den øverste del af 
jorden, hvilket vil kunne ske inden for en kort tidshorisont. Dermed kan påvirknin-
gen hurtigt reduceres. Det vurderes samlet, at en påvirkning af grundvandet med 
det nævnte beredskab - i den meget usandsynlige situation med tankbrud - vil være 
uvæsentlig. Det dybe grundvandsmagasin vurderes ikke at blive påvirket på grund 
af det tykke lerlag.    
 

 



   
52 MAABJERG BIOENERGY OG MAABJERG HYDROGEN 

\\cowi.net\projects\A020000\A023690\3_Pdoc\DOC\VVM og MGK\Ansøgninger om miljøgodkendelse\Final miljøansøgninger\Maabjerg Bioenergy\endelig miljøansøgning 
rev. 28.11.12\Miljøansøgning Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hydrogen_28 11 12.docx 

I. Forslag til vilkår og egenkontrol 

37) Virksomhedens forslag 
Der er i det nedenstående givet forslag til ændringer af vilkår for det udvidede bio-
gasanlæg med udgangspunkt i miljøgodkendelsen af 22. september 2010 fra Hol-
stebro Kommune.  

Vilkår 3.2.2 foreslås ændret til: 

› Virksomhedens afkastforhold skal indrettes i overensstemmelse med neden-
stående: 

Afkast nr. Beskrivelse Afkasthøjde mindst 

[m] 

Max. luftmængder 
[m3 (n,t)/h] 

1 Gasmotor 95 16.000 

2 Biofilter 95 49.700 

3 Gasfakkel* Ingen krav 20.000 

*Gasfaklerne etableres med kapacitet til forbrænding af den fulde producerede gasmængde. Kapacite-

ten anslås til 4 x 5000 m3/h biogas svarende til en røggasmængde på ca. 4 x 50.000 m3/h. 

Vilkår 3.2.3 foreslås ændret til: 

› Det maksimale koncentrationsbidrag af lugtstoffer fra virksomheden udenfor 
virksomhedens eget areal må ikke overskride nedenstående grænseværdier: 
 

Områdetype Grænseværdi [LE/m3] Kontrolregel 

Boligområe B7 5 Se vilkår om kontrolmåling 
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Erhvervsområde E2 6 af lugt 

Ved boliger i åbent land 10 

Erhvervsområde E1 10 

 
Grænseværdierne referer til 1 minuts middelværdier, som skal være overholdt 
som den maksimale 99% fraktil på månedsbasis beregnet ved hjælp af OML 
modellen. 

Efter vilkår 3.3.1 foreslås tilføjet et nyt vilkår: 

› For boliger i åbent land skal det valgte måle- eller beregningspunkt vælges, så 
det repræsenterer enten boligens facade eller det mest støjbelastede punkt på 
et udendørs opholdsareal, som samtidig ikke ligger mere end 10 - 15 m fra bo-
ligen. 

Vilkår 3.3.4 foreslås ændret til: 

› Virksomheden skal senest 3 måneder efter anlæggets ibrugtagning indsende 
målinger, der dokumenterer, at ovennævnte støjgrænser er overholdt. 
Tilsynsmyndigheden kan stille krav om kontrolmålinger for lavfrekvent støj 
og vibrationer, hvis tilsynsmyndigheden skønner det er nødvendigt. 
 
Kontrolmålinger af støj og eventuelt vibrationer skal foretages og afrapporte-
res efter retningslinierne  i gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 
6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj 
fra virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfre-
kvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. 
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift med mindre andet er 
aftalt med tilsynsmyndigheden. 

Dokumentationen skal udføres af en enhed som er akkrediteret af DANAK el-
ler godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". 

Støj-, infralyd- og vibrationsdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyn-
digheden finder det påkrævet. Hvis støj-, infralyd- og vibrationsgrænserne er 
overholdt, kan der kun kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afhol-
des af virksomheden. 

Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdi-
er fratrukket ubestemtheden er mindre end lig med grænseværdien. Målinger-
nes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse 
med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 
dB(A). 
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Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med en rapport om 
målinger/beregninger indsendes forslag til støjreduktion med tidsplan for gen-
nemførelse. 

Der foreslås indsat følgende nye vilkår for gasopgraderingsanlægget: 

› Anlægget må kun betjenes af driftspersonale, som har modtaget instruktion i 
betjening af anlægget.  

› Gasopgraderingsanlægget skal indrettes og drives i overensstemmelse med 
beskrivelserne i det opdaterede sikkerhedsdokument af juni 2012, med evt. ef-
terfølgende tillæg. 

› Virksomheden skal løbende arbejde med forbedringer af sikkerhedsniveauet 
og eventuelle nye oplysninger og erfaringer af betydning skal indarbejdes i 
sikkerhedsdokumentet, herunder at alle unødige risici fjernes, når det er prak-
tisk og teknisk muligt samtidig med økonomisk ansvarligt. 

› Tankenes udvendige væg og tag skal være malet i en farve med samlet stråle-
varmerefleksionskoefficient på mindst 70 % 
Tankfarven skal løbende vedligeholdes ved vask og/eller maling så strålevar-
merefleksionskoefficienten opretholdes. 

› Impermeable arealer ved elektrolysørens lud-reservoir, skal være i god vedli-
geholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er 
konstateret. 

› Virksomheden skal mindst en gang årligt kontrollere de impermeable arealer  
og elektrolysørens lud-reservoir for tæthed. 

› Tilsynsmyndigheden kan kræve at virksomheden lader en uvildig sagkyndig 
foretage eftersyn af de impermeable og befæstede arealer, dog højst en gang 
pr. år. 

› Der skal føres journal over eftersyn af hydrogenproduktionen, køleanlægget, 
tankanlægget samt inspektion af impermeable arealer, med dato for eftersyn, 
reparationer og udskiftninger samt oplysninger om evt. forekommende drifts-
forstyrrelser. Journalen skal opbevares i mindst 5 år, og være tilgængelig for 
tilsynsmyndigheden. 

Der foreslås indsat følgende nye vilkår til sidst i godkendelsen: 

› Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at 
imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet til-
bage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foran-
staltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før drif-
ten ophører helt eller delvist. 
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Tilladelse til udledning af overfladevand og drænvand til 
offentligt regnvandssystem 
 

Vilkår 4.1 i spildevandstilladelsen foreslås ændret til: 

› Udledningen sker via et fælles regnvandsbassin for MEC på min. 8.800 m3, 
der skal etableres med tæt bund og sider. 

Vilkår 4.6 i spildevandstilladelsen foreslås ændret til: 

› I tilfælde af uheld/udslip skal tilsynsmyndigheden, Vestforsyning A/S og Na-
tur og Miljø, Holstebro Kommune kontaktes hurtigst muligt. 

Vilkår 4.8 i spildevandstilladelsen foreslås ændret til: 

› Når kloaksystemet er færdigetableret skal der fremsendes færdigmelding fra 
autoriseret kloakmester til Natur og Miljø, Holstebro Kommune og tilsyns-
myndigheden. 

Tilladelse til tilslutning af processpildevand til det offentlige 
kloaksystem 
› Der må maksimalt tilledes følgende mængder processpildevand og husspilde-

vand fra anlægget til offentlig kloak: 

› Samlet udledningsmængde til offentlig spildevandskloak fra Måbjerg 
Bioethanol må ikke overstige 22.300 m3/år. 

› Holstebro Kommune kan kræve op til 6 årlige spildevandsanalyser der 
dokumentere at ovenstående vilkår overholdes. 

 

 

 



   
56 MAABJERG BIOENERGY OG MAABJERG HYDROGEN 

\\cowi.net\projects\A020000\A023690\3_Pdoc\DOC\VVM og MGK\Ansøgninger om miljøgodkendelse\Final miljøansøgninger\Maabjerg Bioenergy\endelig miljøansøgning 
rev. 28.11.12\Miljøansøgning Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hydrogen_28 11 12.docx 

J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 

38) Emissioner 
Emissioner som følger af eventuelle større driftsforstyrrelser eller uheld vil blive 
imødegået ved at stoppe produktionen af de dele der er ramt, indtil normal produk-
tion kan påbegyndes igen. 

39) Forebyggelse 
Der henvises til de anbefalinger der er givet i sikkerhedsdokumentet af juni 2012, 
og evt. senere opdateringer. 

40) Mennesker og miljø 
Se pkt. 39. 
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K. Oplysninger i forbindelse med 
virksomhedens ophør 

41) Foranstaltninger til forebyggelse af forurening 
Ved anlæggets ophør, enten ved salg, nedlæggelse eller påbegyndelse af ny type 
virksomhed, vil der blive truffet foranstaltninger for at forebygge forurening. Føl-
gende typer foranstaltninger vil blive taget i anvendelse alt efter om der er tale om 
virksomhedsoverdragelse, nedlæggelse eller påbegyndelse af ny type produktion: 

Oplagrede mængder af råmaterialer samt forarbejdede materialer vil enten blive 
overdraget til den efterfølgende ejer af virksomheden eller bortskaffet i henhold til 
Holstebro Kommunes anvisninger. 

Produktionsudstyr, olietank, transportenheder m.v. vil enten blive overdraget til 
den nye ejer af virksomheden eller alternativt afhændet til tredjemand. 

Faste belægninger, bygningsdele m.v., som ikke kan genbruges andre steder vil 
enten blive overdraget til den efterfølgende ejer eller bortskaffet i henhold til Hol-
stebro Kommunes anvisninger. 

Ved nedlæggelse af virksomheden vil overfladevandsbassin samt ledninger i jord 
blive opgravet og bortskaffet i henhold til Holstebro Kommunes anvisninger. 
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L. Ikke-teknisk resume 

42) Resume 
Der ansøges om godkendelse af en udvidelse af Måbjerg Bioenergy A/S, men hen-
blik på at udnytte de biprodukter der produceres i symbiose med de øvrige virk-
somheder i MEC. Projektet gennemføres i 2 etaper: 
 
1 Biogasproduktion fra valle tilført fra Arla Hoco, samt gasopgradering til na-

turgaskvalitet ved brinttilsætning 

2 Biogasproduktion fra Melasse tilført fra bioethanolanlægget samt fra Bio-
væske fra renescienceanlægget i MEC, samt gasopgradering til naturgaskvali-
tet ved vandscrubberanlæg. 

Projektet vil medføre mere end en 4-dobling af produktionen af biogas, baseret på 
affaldsprodukter. 

De væsentligest miljøpåvirkninger fra biogasanlægget er lugt og støj fra transport, 
samt risiko i forbindelse med oplag af biogas, brint og vandtryksopgradering.  

Anlægget vil stort set kunne holdes indenfor de miljømæssige grænser der er sat 
for det nuværende Maabjerg Bioenergy A/S. Det maksimale lugtbidrag vil blive 
mindre end 10 LE/m3, og i boligområder mindre end 5 LE/m3. Da de nye tilførsler 
af råvarer sker via rørledninger vil der ikke blive forøget støj fra transport. Der er 
udarbejdet et nyt sikkerhedsdokument og en overordnet risikovurdering, der viser 
at risikoen ved anlægget er acceptabel i forhold til omgivelserne. 
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M. Bilag 
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Bilag A OML-beregninger 
 

  Dato: 2012/09/03                      OML-Multi PC-version 20030312/5.03                      Side   1 

                                            Danmarks Miljøundersøgelser 

                             Licens til COWI A/S, Jens Christian Skous vej 9, Århus C  

 

  

 

 

 

  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid): 

 

    Start af beregningen        =  760101 kl.  1 

    Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24 

 

 

 

  Meteorologiske data er fra: Kastrup      

 

 

 

  Koordinatsystem. 

 

    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader). 

    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i 

    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 

 

 

 

  Receptordata. 

 

    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 

 

    Største terrænhældning =     0 grader 

 

    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 10 koncentriske cirkler 

    med centrum x,y:          0.,         0. 

    og radierne (m):        100.        200.        300.        400.        500. 

                            600.        800.       1000.       1500.       2000. 

 

    Alle terrænhøjder    =   0.0 m. 

 

    Receptorhøjder er ikke alle ens.  
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  Dato: 2012/09/03                      OML-Multi PC-version 20030312/5.03                      Side   2 

                                            Danmarks Miljøundersøgelser 

 

 

 

 

 

    Receptorhøjder [m] 

    ---------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)    100   200   300   400   500   600   800  1000  1500  2000 

    ---------------------------------------------------------------------- 

       0        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

      10        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

      20        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

      30        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

      40        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

      50        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

      60        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

      70        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

      80        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

      90        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     100        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     110        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     120        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     130        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     140        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     150        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     160        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     170        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     180        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     190        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   7.6   7.6   1.5   1.5   1.5 

     200        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   7.6   7.6   1.5   1.5   1.5 

     210        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   7.6   7.6   1.5   1.5   1.5 

     220        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     230        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     240        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     250        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     260        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     270        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     280        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     290        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     300        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     310        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     320        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     330        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     340        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

     350        1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 

    ---------------------------------------------------------------------- 
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                                            Danmarks Miljøundersøgelser 

 

 

 

 

 

  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 

 

    Nr.....:   Internt kildenummer 

    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 

    X......:   X-koordinat for kilde [m] 

    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 

    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 

    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 

    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 

    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 

    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 

    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 

    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 

    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek] 

 

 

  Punktkilder.   

  ------------ 

 

   Kildedata: 

                                                                               Lugt     Stof 2   Stof 3 

    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 

     1 Gasmotor        0.        0.   0.0  95.0  60.   6.08  0.78  2.50  24.0   0.9360   0.0000   0.0000 

     2 Biofilt         0.        0.   0.0  95.0  20.  13.81  1.10  2.50  24.0   0.1296   0.0000   0.0000 

     3 RTO           166.       64.   0.0  45.0  40.   2.02  0.40  0.50  20.0   0.0464   0.0000   0.0000 

 

 

   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 

 

    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 

 

 

   Afledte kildeparametre: 

 

         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 

                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 

             1                15.5                       3.5 

             2                15.6                       1.6 

             3                18.4                       0.7 

 

 

   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 

 

  



  
MGK MÅBJERG BIOENERGY OG MÅBJERG HYDROGEN 

\\cowi.net\projects\A020000\A023690\3_Pdoc\DOC\VVM og MGK\Ansøgninger om miljøgodkendelse\Final miljøansøgninger\Maabjerg Bioenergy\endelig miljøansøgning 
rev. 28.11.12\Miljøansøgning Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hydrogen_28 11 12.docx 

63 

  Dato: 2012/09/03                      OML-Multi PC-version 20030312/5.03                      Side   4 

                                            Danmarks Miljøundersøgelser 

 

 

  Side til advarsler. 

 

 

 

    *****************   ADVARSEL  **************** 

 

    ADVARSEL FRA OML-MULTI: 

    Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning  

    i dennes indflydelsesområde. 

    Fundet første gang for receptor nr.  62 og en  

    bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr.  3. 

    Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med  

    betydelig usikkerhed. 
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    Lugt     Periode: 760101-761231 (Bidrag fra alle kilder) 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)       100      200      300      400      500      600      800     1000     1500     2000 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0      6.68E-01 2.09E+00 3.76E+00 3.61E+00 3.69E+00 3.45E+00 3.02E+00 2.60E+00 1.89E+00 1.53E+00 

      10      6.20E-01 2.02E+00 3.80E+00 3.99E+00 3.74E+00 3.35E+00 2.82E+00 2.19E+00 1.89E+00 1.51E+00 

      20      6.07E-01 1.47E+00 2.79E+00 3.33E+00 3.44E+00 3.23E+00 2.84E+00 2.21E+00 2.04E+00 1.72E+00 

      30      5.51E-01 1.04E+00 2.33E+00 3.03E+00 3.24E+00 2.84E+00 2.08E+00 2.15E+00 1.97E+00 1.58E+00 

      40      5.77E-01 8.62E-01 2.38E+00 2.86E+00 3.32E+00 3.13E+00 2.42E+00 2.41E+00 2.17E+00 1.78E+00 

      50      5.01E-01 1.28E+00 4.28E+00 5.00E+00 4.44E+00 3.91E+00 2.90E+00 2.52E+00 2.19E+00 1.74E+00 

      60      4.35E-01 8.72E-01 3.61E+00 3.94E+00 3.22E+00 3.14E+00 2.98E+00 2.81E+00 2.24E+00 1.88E+00 

      70      4.14E-01 8.00E-01 3.12E+00 3.99E+00 3.81E+00 3.31E+00 2.56E+00 2.62E+00 2.12E+00 1.71E+00 

      80      4.23E-01 3.74E-01 1.80E+00 2.73E+00 2.70E+00 2.85E+00 2.52E+00 2.36E+00 2.20E+00 1.92E+00 

      90      6.12E-01 2.61E-01 1.56E+00 2.56E+00 2.95E+00 3.40E+00 3.37E+00 2.90E+00 2.09E+00 1.56E+00 

     100      7.72E-01 5.78E-01 1.98E+00 2.99E+00 3.20E+00 3.12E+00 2.95E+00 2.66E+00 1.86E+00 1.48E+00 

     110      8.64E-01 1.03E+00 1.84E+00 2.96E+00 3.00E+00 3.11E+00 3.20E+00 2.65E+00 1.82E+00 1.47E+00 

     120      8.63E-01 1.08E+00 1.93E+00 2.38E+00 3.13E+00 3.26E+00 2.75E+00 2.27E+00 1.63E+00 1.32E+00 

     130      9.16E-01 1.22E+00 1.34E+00 2.18E+00 2.84E+00 2.89E+00 2.57E+00 2.05E+00 1.31E+00 9.54E-01 

     140      8.94E-01 1.28E+00 1.20E+00 2.02E+00 2.42E+00 2.35E+00 1.99E+00 1.81E+00 1.55E+00 1.23E+00 

     150      8.69E-01 1.36E+00 1.03E+00 1.46E+00 1.91E+00 1.76E+00 1.61E+00 1.98E+00 1.85E+00 1.55E+00 

     160      9.05E-01 1.41E+00 1.86E+00 2.30E+00 2.15E+00 1.92E+00 1.84E+00 1.76E+00 1.49E+00 1.28E+00 

     170      9.20E-01 2.01E+00 3.07E+00 3.26E+00 3.20E+00 2.84E+00 2.23E+00 1.96E+00 1.39E+00 1.15E+00 

     180      8.60E-01 2.95E+00 4.35E+00 4.51E+00 4.45E+00 4.08E+00 3.15E+00 2.46E+00 1.92E+00 1.54E+00 

     190      8.05E-01 3.42E+00 4.93E+00 4.83E+00 4.81E+00 4.45E+00 3.46E+00 2.67E+00 2.05E+00 1.62E+00 

     200      7.89E-01 3.01E+00 4.48E+00 4.68E+00 4.53E+00 4.04E+00 3.30E+00 2.60E+00 1.72E+00 1.47E+00 

     210      8.61E-01 2.05E+00 3.33E+00 4.04E+00 4.18E+00 3.88E+00 3.13E+00 2.57E+00 1.85E+00 1.39E+00 

     220      9.01E-01 2.64E+00 3.49E+00 3.74E+00 3.61E+00 3.53E+00 2.98E+00 2.54E+00 2.32E+00 1.90E+00 

     230      8.88E-01 2.53E+00 3.67E+00 3.01E+00 3.12E+00 2.95E+00 2.47E+00 2.37E+00 2.22E+00 1.87E+00 

     240      8.51E-01 2.49E+00 3.93E+00 4.49E+00 4.16E+00 3.66E+00 2.55E+00 2.46E+00 2.26E+00 1.92E+00 

     250      8.73E-01 3.35E+00 3.72E+00 4.05E+00 3.52E+00 2.89E+00 2.99E+00 2.69E+00 2.06E+00 1.63E+00 

     260      1.03E+00 2.94E+00 4.44E+00 3.89E+00 3.53E+00 2.93E+00 2.42E+00 2.50E+00 2.35E+00 1.90E+00 

     270      9.38E-01 2.29E+00 3.41E+00 3.51E+00 3.05E+00 2.39E+00 2.82E+00 2.52E+00 2.21E+00 1.81E+00 

     280      9.20E-01 2.08E+00 2.45E+00 2.34E+00 2.44E+00 2.72E+00 2.47E+00 2.28E+00 2.06E+00 1.68E+00 

     290      8.24E-01 1.65E+00 2.43E+00 2.54E+00 2.72E+00 2.67E+00 2.71E+00 2.30E+00 2.18E+00 1.85E+00 

     300      7.47E-01 1.88E+00 2.75E+00 2.65E+00 2.92E+00 3.06E+00 2.82E+00 2.56E+00 2.16E+00 1.79E+00 

     310      7.56E-01 1.70E+00 2.40E+00 3.35E+00 3.53E+00 3.71E+00 3.12E+00 2.53E+00 2.05E+00 1.69E+00 

     320      7.01E-01 1.37E+00 2.69E+00 3.13E+00 3.02E+00 2.82E+00 2.38E+00 2.11E+00 2.12E+00 1.76E+00 

     330      8.18E-01 1.93E+00 2.50E+00 3.78E+00 3.88E+00 3.67E+00 2.93E+00 2.61E+00 1.96E+00 1.52E+00 

     340      6.69E-01 1.78E+00 3.11E+00 4.52E+00 4.56E+00 4.37E+00 3.61E+00 2.88E+00 1.90E+00 1.52E+00 

     350      6.75E-01 1.76E+00 3.61E+00 4.02E+00 3.86E+00 3.73E+00 2.85E+00 2.55E+00 2.04E+00 1.76E+00 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Maksimum= 5.00E+00 i afstand   400 m og retning  50 grader i måned  6. 
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SIKKERHEDSDATABLAD 
 
SEKTION 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF 

SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for Danmark 

 
1.1. IDENTIFIKATION AF STOF ELLER KEMISK PRODUKT 

Produktnavn:     MOBIL PEGASUS 705 
Produktbeskrivelse:    Baseolie og additiver 
Produktkode:      201525105010,   405560,   605964-60 

   
    

 
1.2. ANVENDELSE AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT 

Anvendelsesområde:   Motorolie til naturgasmotorer 
 
 
 Anvendelser som frarådes:  Ingen, medmindre det er angivet et andet sted i denne SDS. 
 
1.3. IDENTIFIKATION AF SELSKAB/VIRKSOMHED 

Leverandør:  EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL 
PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)  
POLDERDIJKWEG   
B-2030   ANTWERP . 
Belgium 
 
 

   
  

 For oplysninger om SDB indhold;  Product 
Stewardship i Sverige:: 

 +46 31 799 02 75 

 Teknisk Afdeling::  8060 1110 
 E-post:  sdsnorden@exxonmobil.com 
 Leverandør / Registrant:  (BE) 32 35433111 

 
 
1.4. NØDNUMMER 

 Giftinformationen (Bispebjerg Hospital)::  +45-82 12 12 12 
 
 
 
  
SEKTION 2 FAREIDENTIFIKATION 
 
2.1. KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN 
 
Klassificering i henhold til EU-direktiv 67/548/EEC / 1999/45 EC 
 
 Ikke klassificeringspliktig 
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2.2. MÆRKNING 
 
 Ikke klassificeret i henhold til EU-direktiv 67/548/EEC / 1999/45 EC 

  
.       
.       
    
 
Indeholder:   Calciumsulphonat  Kan udløse allergisk reaktion. 

 
 
2.3. ANDRE FARER 
 
FYSISKE / KEMISKE SUNDHEDSRISICI 

 Ingen farer af betydning. 
 
SUNDHEDSRISICI 

 Overdreven udsættelse kan give anledning til irritation af øjne, hud, og/eller luftveje.  Højtryksinjektion under 
huden kan forvolde alvorlig skade. 

 
MILJØMÆSSIGE RISICI 

 Ingen farer af betydning.  Materiale opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB i henhold til REACH bilag XIII. 
 
ANMÆRKNING:   Dette produkt bør ikke anvendes til andre formål end anført i afsnit 1 uden ekspertvejledning. 

Undersøgelser har vist, at udsættelse kan medføre potentiel helbredsrisiko, varierende fra person til person.  
 
 
 
 SEKTION 3 SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 
 
3.1. STOFFER  Ikke relevant. Dette produkt reguleres som en blanding. 
 
3.2. BLANDINGER 
 
Dette materiale er defineret som en blanding. 
 
Rapporterbare farlige stoffer, der opfylder klassificeringskriterierne og / eller har en grænseværdi (OEL) 
Navn CAS# EC# Registrering# Koncentration* GHS/CLP-klassificer

ing 
Sulfonsyrer, petroleum, calciumsalte 
 

61789-86-4 263-093-9 NE  0.1 - 1% Skin Sens. 1 H317 

Bemærk – klassifikationer i parenteser er en GHS-byggesten, der ikke blev indført af EU i CLP-regulativet (nr. 1272/2008) og er 
derfor ikke gældende i EU eller i ikke-EU-lande, der har implementeret CLP-regulativet, og vises kun af informationshensyn. 
    
 
 
 
Anmærkning:  Se sikkerhedsdatabladets afsnit 16 for faresætningernes fulde tekst.   
 
 
 
 SEKTION 4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 
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4.1. BESKRIVELSE AF FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 
 
INDÅNDING 

 Undgå at personen eksponeres yderligere. Hjælpere skal ligeledes undgå eksponering og om nødvendigt 
benytte egnet åndedrætsværn. Hvis der konstateres irritation af luftveje, svimmelhed, kvalme eller 
bevidstløshed, skal der omgående søges lægehjælp. Hvis åndedrættet er standset, benyt kunstigt åndedræt 
ved hjælp af mekanisk udstyr eller ved mund-til-mund metoden. 

 
KONTAKT MED HUDEN 

 Vask kontaktstederne med vand og sæbe.  Hvis produktet injiceres i eller under huden, eller i nogen anden 
del af kroppen, skal personen uanset sårets udseende eller størrelse, omgående tilses af læge til evt.  
omgående kirurgisk indgreb.  Selv om de første symptomer fra injektion kan udeblive eller være beskedne, kan 
hurtig kirugisk indgriben reducereskadens endelige omfang. 

 
KONTAKT MED ØJNE 

 Skyl grundigt med vand. Hvis der opstår irritation, skal der søges læge. 
 
INDTAGELSE 

 Førstehjælp er normalt ikke relevant. Tilkald lægehjælp hvis der opstår ubehag. 
 
4.2. VIGTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE 

 Lokal nekrose som viser sig ved forsinket indtræden af smerter og vævskader få timer efter injektion. 
 
4.3. ANGIVELSE AF OM ØJEBLIKKELIG LÆGEHJÆLP OG SÆRLIG BEHANDLING ER NØDVENDIG 

 Behovet for at have særlige midler til at yde specifik og øjeblikkelig medicinsk behandling  på arbejdspladsen 
er ikke forventet 
 

 
SEKTION 5 BRANDBEKÆMPELSE 
 
5.1. SLUKNINGSMIDLER 

Passende slukningsmidler:  Anvend vandtåge, skum, pulver eller kulsyre (CO²) til brandbekæmpelse. 
 
Upassende slukningsmidler:  Direkte vandstråle. 

 
5.2. SÆRLIGE FARER I FORBINDELSE MED STOFFET ELLER BLANDINGEN 

Farlige forbrændingsprodukter:   Røg, Røggasser, Aldehyder, Svovloxider, Uforbrændt forbrændingsrester, 
Kulmonoxid 

 
5.3. ANVISNINGER FOR BRANDMANDSKAB 

Særlige brandbekæmpelsesprocedurer:  Evakuer området.  Undgå at væske fra brandbekæmpelsen løber 
ud i vandløb, kloak eller drikkevandsreservoirer.  Brandfolk bør anvende normalt beskyttelsesudstyr, og 
selvforsynet åndedrætsværn (SCBA) ved brandbekæmpelse i lukkede rum.  Anvend vandtåge for at køle 
brændende overflader og beskytte personer.   

 
ANTÆNDELIGHEDSEGENSKABER  

Flammepunkt [Metode]:  >246°C  (475°F)  [ASTM D-92] 
Øvre/nedre grænser for antænding (Ca. volumen% i luft):   ØG:  7.0     NG: 0.9   [Skønnet] 
Selvantændelsestemperatur:  Ingen data tilgængelige  
 

 
 SEKTION 6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 
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6.1. PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, PERSONLIGE VÆRNEMIDLER OG NØDPROCEDURER 

 
ANMELDELSES PROCEDURER 

I tilfælde af spild eller udslip skal myndigheder underrettes. I ulykkestilfælde eller ved utdslip på vej 
kontaktes politi og brandvæsen. 

 
BESKYTTENDE FORANSTALTNINGER 

Undgå kontakt med spild.  Se afsnit 5  Brandbekæmpelse.  Se afsnit "Fareidentifikation".  Se afsnit 4  
for førstehjælpsforanstaltninger.  Se afsnit 8 for råd om minimumskrav for personlig beskyttelse. Ekstra 
beskyttelse kan være påkrævet afhæning af forholdene og/eller udsagn fra nødhjælpspersonalet.  
Arbejdshandsker (fortrinsvis med krave), der giver tilstrækkelig kemisk modstand.  Bemærk: Handsker 
fremstillet af PVA er ikke vandbestandige og er uegnede til brug i nødsituationer.  Hvis kontakt med varmt 
produkt er muligt eller forventes, anbefales varmebestandige og termoisolerede handsker.  
Åndedrætsværn:  Åndedrætsværen vil kun være påkrævet i særtilfælde, f.eks. ved dannelse af tåger.  
Gasmaske, som dækker hele eller halvdelen af ansigtet, med filtre til støv/organiske dampe, eller 
selvstændigt åndedrætsværn (SCBA) kan anvendes afhængigt af udslippets størrelse og det potentielle 
eksponeringsniveau.  Hvis eksponeringen ikke kan karakteriseres helt, eller hvis en iltfri atmosfære er 
mulig eller forventes, anbefales SCBA.  Arbejdshandsker, der er bestandige over for kulbrinter, anbefales. 
Handsker fremstillet af polyvinylacetat (PVA) er ikke vandbestandige og er uegnede til brug i 
nødsituationer.  Beskyttelsesbriller anbefales, hvis stænk eller kontakt med øjnene er muligt.  Små udslip: 
Normal antistatisk arbejdsbeklædning er normalt tilstrækkeligt.  Store udslip: Heldragt af 
kemikaliebestandigt, antistatisk materiale anbefales. 
  

6.2. MILJØBESKYTTELSEFORANSTALTNINGER 
Store udslip: Inddæm udslippet for senere oprydning og bortskaffelse.  Undgå spild og udslip til vandløb, 
kloakker, kældre eller aflukkede områder. 
 

6.3. METODER OG UDSTYR TIL INDDÆMNING OG OPRENSNING 
Spild på landjorden:  Stands lækagen, hvis dette kan ske uden risiko.  Oprydning ved hjælp af oppumpning 
eller egnet absorberende materiale. 
 
Vandudslip:  Stands lækagen, hvis dette kan ske uden risiko.  Begræns udslippet omgående ved hjælp af 
flydespærringer.  Advar anden skibsfart.  Fjern  materialet ved at skumme det fra overfladen eller med 
egnede absorberingsmidler.  Rådspørg havnemyndigheder eller andre relevante myndighedert før brug af 
dispergeringsmidler. 
 
Anbefalinger heri er baseret på de mest sandsynlige scenarier for spild og udslip. Geografiske forhold, vind, 
temperatur, og (ved udslip på vand) bølgestørrelse, strømretning m.v. kan have indvirkning på valg af 
bekæmpelsesmetode. Derfor bør hanvemyndigheder eller andre relevante myndigheder tages med på råd. 
Bemærk, at der kan forekomme særlige forskrifter eller begrænsninger for bekæmpelsen i et givet lokalområde. 
 

6.4. REFERENCER TIL ANDRE PUNKTER 
 Se sektion 8 og 13. 
 
 SEKTION 7 HÅNDTERING OG OPBEVARING 
 
7.1. HÅNDTERING 

 Undgå også små spild og udsivning for at undgå risiko for at glideulykker på grund af glatte gulve. Produktet 
kan akkumulere statisk elektricitet, som kan forårsage antændelse (antændelseskilde). Når produktet håndteres 
i bulk, ville en elektrisk gnist kunne antænde brændbare dampe fra væsker og andre tilstedeværende rester 
(f.eks ved omlastning af forskellige produkter). Følg relevante procedurer for sammenkobling og/eller jord. 
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Bemærk at dette dog ikke vil eliminere risikoen for statisk akkumulering. Følg relevante standarder, anvisninger 
og procedurer.     
 
Statisk akkumulator:   Dette produkt kan akkumulere statisk elektricitet. 

 
7.2. OPBEVARING 

 Valget af beholder, f.eks. lagertank, kan påvirke statisk op- og udladning.  Produktet må ikke opbevares i 
åbne eller umærkede beholdere.  Holdes borte fra uforenelige stoffer            
 

 
 

 
7.3. SÆRLIGE ANVENDELSER:  Sektion 1 oplyser om identificeret slutbrug.  Ingen erhvervs-eller sektorspecifikke 
retningslinjer tilgængelige. 
 
 
 SEKTION 8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 
 
8.1. GRÆNSEVÆRDIER FOR EKSPONERING 
 
 
 
    
 
Grænseværdier for stoffer, der kan dannes ved håndtering af dette produkt.   Følgende anbefales hvis der er 
risiko for dannelse af olietåger/mineraloliepartikler: 1 mg/m3 (Arbejdstilsynet 2007)      
  
Bemærk:  Information om anbefalede målemetoder kan indhentes fra følgende institutter / instanser: 

 Arbejdsmiljøinstituttet og Arbejdstilsynet 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
8.2. EKSPONERINGSKONTROL 
 
EKSPONERINGSKONTROL 

 
Krav til og type af eksponeringskontrol varierer afhængig af potentiel eksponeringsvej. Følgende kan overvejes: 

 Ingen særlige krav under almindelige anvendelsesforhold og med tilstrækkelig udluftning. 
 

FORANSTALTNINGER TIL KONTROL AF ERHVERVSMÆSSIG EKSPONERING 
  
Valg af personlige værnemidler varierer afhængig af potentielle eksponeringsforhold såsom aktuel anvendelse, 
håndteringsmåde, koncentration og ventilation. Informationen herunder om valg af personlige værnemidler til 
brug med dette produkt er baseret på at produktet bruges som anbefalet.  
 
Beskyttelse af åndedrætsorganer:   Hvis det ikke er muligt ad teknisk vej at holde luftforureningen 
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tilstrækkeligt lav, kan anvendelse af egnet åndedrætsværn være en mulighed. Valg, brug og vedligeholdelse af 
åndedrætsværn skal ske i overenstemmelse med lokale vedtægter, hvis sådanne findes. 

 Ingen særlige krav under almindelige anvendelsesforhold og med tilstrækkelig udluftning.   
 
Ved høje koncentrationer af luftforurening skal anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn. Åndedrætsværn med 
trykflaske kan være velegnet hvor iltindholdet i luften er lavt, hvor det er vanskeligt at måle 
forureningskoncentrationen, eller hvis luftfilterets kapacitet overskrides. 
 
Beskyttelse af hænder:   Information om handsker er baseret på almindelig tilgængelig litteratur og 
oplysninger fra producenterne. Den enkelte handskes egnethed og modstandsdygtighed vil afhænge af den 
aktuelle anvendelse. Kontakt handskeproducenten for yderligere rådgivning vedrørende korrekt valg og 
handskens tæthed for det aktuelle anvendelse. Kontroller og udskift slidte eller beskadigede handsker. 
Handsketyper, der kan vurderes til dette brug er bl. a.: 

 Der kræves normalt ikke beskyttelse ved tilsigtet brug.  
 
Beskyttelse af øjne:   Ved enhver risiko for kontakt med materialet anbefales sikkerhedsbriller med 
sideafskærmning. 
 
Beskyttelse af hud:    Al specifik information om beklædning i dette sikkerhedsdatablad er baseret på 
tilgængelig litteratur og data fra producenter. Til arbejde med dette produkt, kan beklædningen være: 

 Der kræves ordinært ingen hudbeskyttelse under normale anvendelsesforhold. I overensstemmelse 
med god industriel hygiejnepraksis bør der træffes forholdsregler for at undgå hudkontakt. 

 
Specifikke hygiejneforanstaltninger:   Sørg altid for god hygeine: Afvaskning efter håndtering, inden der 
spises, drikkes eller ryges. Vask arbejdstøj rutinemæssigt for at fjerne forurening. Kasser forurenet tøj og 
fodbeklædning, hvis det ikke kan renses ordentligt. Sørg for gode rutiner i forbindelse med håndtering af 
arbejdsbeklædning og personlige værnemidler. 

  
 

 
  
 
 
 
FORANSTALTNINGER TIL BEGRÆNSNING AF EKSPONERING AF MILJØET 

 Overhold gældende lovpligtige grænseværdier for udslip til luft, vand og jord. Beskyt miljøet ved at anvende 
passende tiltag for at forhindre eller begrænse udslip. 

  
 
SEKTION 9 FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 

 
Bemærk: Fysiske og kemiske egenskaber er udelukkende opført med hensyn til sundhed, miljø og sikkerhed 
og repræsenterer ikke nødvendigvis produktspecifikationen fuldt ud.  Yderligere data kan rekvireres fra 
leverandøren. 
 
9.1. GENEREL INFORMATION 
 

Tilstandsform:    Flydende  
Farve:   Ravgul 
Lugt:   Karakteristisk 
Lugtgrænse:   Ingen data tilgængelige 
pH-værdi:   Ikke teknisk gennemførligt 
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Smeltepunkt:   Ikke teknisk gennemførligt 
Frysepunkt:   Ingen data tilgængelige 
Startkogepunkt / og kogeinterval:    > 288°C (550°F)  [Skønnet] 
Flammepunkt [Metode]:     >246°C  (475°F)  [ASTM D-92] 
Fordampningshastighed (n-Butylacetat = 1):   Ingen data tilgængelige 
Antændelighed (fast stof, luftart):  Ikke teknisk gennemførligt 
Øvre/nedre grænser for antænding (Ca. volumen% i luft):   ØG:  7.0     NG: 0.9   [Skønnet] 
Damptryk:   < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) ved 20ºC   [Skønnet] 
Dampdensitet (luft = 1):   > 2 ved 101 kPa  [Skønnet] 
Relativ vægtfylde (AT 15 °C):    0.887   [ASTM D1298] 
Opløselighed(er): vand   Ubetydeligt 
Partitionskoefficient (n-oktanol/vand-partitionskoefficient):   > 3.5  [Skønnet] 
Selvantændelsestemperatur:  Ingen data tilgængelige  
Nedbrydningstemperatur:   Ingen data tilgængelige 
Viskositet:    [40 °C- ikke fastlagt]   |  13.55 cSt  (13.55 mm2/s) AT 100°C [testmetode ej tilgængelig] 
Eksplosive egenskaber:  Ingen 
Oxiderende egenskaber:  Ingen 

 
9.2. ANDRE OPLYSNINGER 

     
Flydepunkt:      -15°C  (5°F)  [ASTM D97]    
DMSO extraherbare stoffer (kun for mineralolie), IP-346:    < 3 (Vægt%): 
 

 
 

 
 SEKTION 10 STABILITET OG REAKTIVITET 

 
10.1. REAKTIVITET:  Se nedenfor. 
 
10.2. KEMISK STABILITET:  Materialet er stabilt under normale betingelser. 
 
10.3. RISIKO FOR FARLIGE REAKTIONER:  Der vil ikke forekomme farlig polymerisation. 
 
10.4. FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS 
:  Extremt høje temperaturer. Antændelseskilder med højt energiindhold. 
 
10.5. MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS:   Stærke oxidationsmidler 
 
10.6. FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER:  Produktet nedbrydes ikke under normale omgivelsestemperaturer. 
 
 
SEKTION 11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 

 
11.1. OPLYSNINGER OM TOKSIKOLOGISKE VIRKNINGER 
 
Klasse  Konklusion / bemærkninger 
Inhalering  
Akut toxicitet:  Ingen endepunktsdata for 
materialet. 

Minimal giftighed. Baseret på bedømmelse af komponenter 

Irritation: Ingen endepunktsdata for 
materialet. 

Ubetydelig fare ved normale omgivelses/håndterings temperaturer 
Baseret på bedømmelse af komponenter 
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Indtagelse  
Akut toxicitet: Ingen endepunktsdata for 
materialet. 

Minimal giftighed. Baseret på bedømmelse af komponenter 

Hudgennemtrænglig  
Akut toxicitet: Ingen endepunktsdata for 
materialet. 

Minimal giftighed. Baseret på bedømmelse af komponenter 

Hudætsning/Irritation: Ingen endepunktsdata 
for materialet. 

Ubetydelig hudirritation ved normale omgivelsestemperatur. 
Baseret på bedømmelse af komponenter 

Kontakt med øjne   
Alvorlig øjenskade/Irritation: Ingen 
endepunktsdata for materialet. 

Kan forårsage let, kortvarigt ubehag for øjnene. Baseret på 
bedømmelse af komponenter 

Sensibilisering   
Respiratorisk sensibilisering: Ingen 
sluttidspunktsdata. 

Forventes ikke at være en respiratorisk sensibilisator. 

Hudsensibilisering: Ingen sluttidspunktsdata. Forventes ikke at være en hudsensibilisator. Baseret på 
bedømmelse af komponenter 

Indånding: Data tilgængelige. Forventes ikke at være aspirationsfare.  Baseret på materialets 
fysisk-kemiske egenskaber. 

Kimcellemutagenitet: Ingen 
sluttidspunktsdata. 

Forventes ikke at være et kimcellemutagen. Baseret på 
bedømmelse af komponenter 

Carcinogenicitet, kræftfremkaldende 
egenskaber: Ingen sluttidspunktsdata. 

Forventes ikke at fremkalde kræft. Baseret på bedømmelse af 
komponenter 

Forplantningstoksicitet: Ingen 
sluttidspunktsdata. 

Forventes ikke at være et reproduktivt giftstof. Baseret på 
bedømmelse af komponenter 

Laktation: Ingen sluttidspunktsdata. Forventes ikke at forårsage skader på børn i ammeperioden. 
Specifik målorgantoksicitet (STOT)  
Enkelt eksponering: Ingen 
sluttidspunktsdata. 

Forventes ikke at forårsage organskader ved en enkelt 
udsættelse. 

Gentagen udsættelse: Ingen 
sluttidspunktsdata. 

Forventes ikke at forårsage organskader ved længerevarende 
eller gentagen udsættelse. Baseret på bedømmelse af 
komponenter 

 

 
ANDRE OPLYSNINGER 
 
Indeholder: 
Kraftigt raffineret baseolie. Ingen kræftfremkaldende virkning er konstateret ved dyreforsøg. Representativt stof er 
undersøgt ved brug af IP-346, den modificerede Ames test og /eller andre tests uden påvisning af kræftfremkaldende 
egenskaber. Tests af påvirkning af hud og åndedrætsorganer viser minimal virkning: Ikke-specifik inflammation af 
lungeceller, minimal dannelse af olieblærer og granulomer. Ingen sensibilisering er konstateret ved dyreforsøg. 
 
Kontakt leverandøren hvis der er behov for yderligere information. 
 
 
 
  
SEKTION 12 MILJØOPLYSNINGER 

De givne oplysninger bygger på de tilgængelige data for det pågældende materiale, dets bestanddele og tilsvarende 
materialer. 
 
12.1. TOKSICITET    
             Produktet -- Forventes ikke at være skadeligt for vandlevende organismer . 
 
12.2. PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED  
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Biologisk nedbrydning:  
             Baseoliekomponent -- Forventes at være biologisk nedbrydeligt    
 
12.3. BIOAKKUMULATIONSPOTENTIALE  
             Baseoliekomponent -- Har potentiale for ophobning i naturen. Omdannelse eller fysiske forhold kan 

reducere koncentrationen i miljøet eller begrænse produktets tilgængelighed for biologisk nedbrydning. 
 
12.4. MOBILITET I JORD  
             Baseoliekomponent -- Lav opløselighed i vand; flyder ovenpå, og må forventes at skylle i land.  Forventes 

opsuget af sediment og partikler i spildevand. 
 
12.5. RESULTATER AF PBT-VURDERING 
 Dette produkt er ikke, eller ikke indeholder, et stof, der er et PBT eller et vPvB. 
 
12.6. ANDRE NEGATIVE VIRKNINGER 
 Der forventes ingen bivirkninger. 
 

     
 

 
   
 
 

 
 
 SEKTION 13 FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE 

 
Anbefalinger  for bortskaffelse  er baseret på  produktets egenskaber  på leveringstidspunktet. Bortskaffelse skal ske 
i overensstemmelse med lokale forskrifter.  
 
13.1. METODER TIL AFFALDSBEHANDLING 

  Produktet er egnet til forbrænding i et kontrolleret anlæg. Beskyt miljøet. Bortskaf anvendt olie på dertil 
beregnede steder. Minimer kontakt med huden. Brugte olier må ikke blandes med opløsningsmiddel, 
bremsevæske eller kølemiddel.  
  

LOVBESTEMTE OPLYSNINGER VEDR. BORTSKAFNING  
 
Europæisk affaldskodeks:  13 02 05* 
 
BEMÆRK: Koderne er baseret på den mest almindelige brug af dette produkt og reflekterer ikke forurening fra 
aktuel anvendelse.  Brugerne må vurdere de aktuelle processer når der genereres affald med 
forureningsstoffer for at sikre at der anvendes korrekte affaldskoder. 
 
Dette produkt forventes betragtes som farligt affald i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om affald, og 
skal håndteres i henhold til dette . 
 

 Advarsel for tom emballage Advarsel om tom beholder (hvis relevant):  Tomme beholdere kan indeholde rester og 
være farlige. Forsøg ikke at opfylde eller rengøre en beholder uden behørig vejledning. Tomme tromler skal tømmes 
fuldstændigt og opbevares sikkert, indtil de er behørigt istandsat eller bortskaffet. Tomme beholdere skal sendes til 
genbrug, genindvinding eller bortskaffelse via en kvalificeret eller godkendt underleverandør i overensstemmelse med 
de offentlige bestemmelser. BEHOLDERE MÅ IKKE TRYKBELASTES, SKÆRES, SVEJES, SLAGLODDES, 
BLØDLODDES, BORES, SLIBES ELLER UDSÆTTES FOR VARME, ÅBEN ILD, GNISTER, STATISK ELEKTRICITET 
ELLER ANDEN ANTÆNDELSESKILDE. DE KAN EKSPLODERE OG FORÅRSAGE PERSONSKADE ELLER 
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DØDSFALD. 
 
 
 SEKTION 14 TRANSPORTOPLYSNINGER 

 
LAND (ADR/RID):   14.1-14.6 Ikke klassificeret 

               
 

 
INDRE VANDVEJE (ADNR/ADN):   14.1-14.6 Ikke klassificeret 

            
 

 
SØ (IMDG):   14.1-14.6 Ikke klassificeret 

          
 
SØ (MARPOL 73/78 Convention - Annex II): 
 14.7.  Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden 
  Ikke klassificeringspliktig i henhold til tillæg II 

 
 
LUFT (IATA):   14.1-14.6 Ikke klassificeret 

           
 

 
 SEKTION 15 OPLYSNINGER OM REGULERING 

 
LOVGIVNINGSSTATUS SAMT GÆLDENDE LOVE OG BESTEMMELSER 

 
Produktet overholder følgende nationale/regionale krav til lagerregistrering af kemikalier:   AICS, DSL, 
IECSC, KECI, PICCS, TSCA 

 
 

 
% 
15.1. SÆRLIGE BESTEMMELSER/SÆRLIG LOVGIVNING FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN MED HENSYN 
TIL SIKKERHED, SUNDHED OCH MILJØ 

 
Gældende EU-direktiver og -forordninger:  
  
               1907/2006 [... om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier 
(REACH) ... og senere ændringer] 
               1272/2008  [... om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ... og senere 
ændringer] 
 
Se de relevante EU- og nationale regulativer for yderligere oplysninger om handlinger eller begrænsninger, der 
er påkrævet i ovenstående regulativer/direktiver. 
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15.2. KEMIKALIESIKKERHEDSVURDERING 
 
REACH-oplysninger:  En kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet udført for et eller flere av de stoffer der forekommer i 
materialet. 
 
 
SEKTION 16 ANDRE OPLYSNINGER 
 
 
 
REFERENCER:   Kilder til oplysninger, der anvendes i udarbejdelsen af dette sikkerhedsdatablad inkluderer en eller 
flere af følgende: resultater fra egne eller leverandørers toksikologiske undersøgelser, "CONCAWE Product Dossiers", 
publikationer fra andre brancheforeninger, såsom "EU Hydrocarbon Solvents REACH Consortium", "U.S. HPV Program 
Robust Summaries", "EU IUCLID Data Base", "U.S. NTP Publications" og andre kilder, som er relevant. 
 
 
 
Liste over forkortelser og akronymer, der kan (men ikke nødvendigvis) bruges i dette sikkerhedsdataark: 
Akronym Fuld tekst 
i.r. Ikke relevant 
i.f. Ikke fastlagt 
NE Ikke etableret 
VOC (Stoff eller 
Indehold) 

Flyktig organisk forbindelse 

AICS Australian Inventory of Chemical Substances 
AIHA WEEL American Industrial Hygiene Associations grænser for miljømæssig eksponering på arbejdspladsen 
ASTM ASTM International, tidligere kendt som American Society for Testing and Materials (ASTM) 
DSL Liste over hjemlige stoffer (Canada) 
EINECS Europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle substanser 
ELINCS Europæisk liste over anmeldte kemiske substanser 
ENCS Eksisterende og nye kemiske substanser (japansk fortegnelse) 
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances in China 
KECI Korean Existing Chemicals Inventory 
NDSL Liste over ikke-hjemlige substanser (Canada) 
NZIoC New Zealandsk fortegnelse over kemikalier 
PICCS Filippinsk fortegnelse over kemikalier og kemiske substanser 
TLV Tærskelværdi (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 
TSCA Loven om kontrol af giftige stoffer (Amerikansk fortegnelse) 
UVCB Stoffer med ukendt eller variabel sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologiske 

materialer 
LC Dødelig koncentration 
LD Dødelig dosis 
LL Dødelig belastning 
EC Effektiv koncentration 
EL Effektiv belastning 
NOEC Ingen observeret effekt koncentration 
NOELR Ingen observeret effekt belastning 
 
 
 
 
Fortegnelse over faresætninger (H-koderne) anvendt i afsnit 3 i dette dokument: 



  
 Produktnavn:   MOBIL PEGASUS 705 
 Sidste revision:  31 jul 2012 
 Side 12 af  12    
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Skin Sens. 1 H317: Kan give allergisk hudreaktion. Hudsensibilisering, kat. 
 
 
DETTE SIKKERHEDSDATABLAD ER OPDATERET SOM ANFØRT HERUNDER:: 
Revisioner: Ikke relevant 
  
  
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
Ifølge ExxonMobils bedste kendskab og overbevisning var de heri indeholdte oplysninger og anbefalinger nøjagtige og 
pålidelige på udgivelsesdatoen. ExxonMobil kan kontaktes, hvis der er behov for at sikre at dette dokument er det nyest 
tilgængelige. Disse oplysninger og anbefalinger videregives til brugerens overvejelse og nærmere gennemgang. Det er 
brugerens ansvar at forvisse sig om, at materialet er egnet til det konkrete formål. Hvis brugeren omemballerer 
produktet, er det brugerens ansvar at sikre at nødvendige informationer oplysninger om sundhed og sikkerhed gis på 
endelige emballage og/eller på anden måtte. De, der håndterer og anvender produktet, skal sikres egnede procedurer 
mht. advarsler og sikker håndtering af produktet. Det er strengt forbudt at ændre indholdet af dette dokument. Hel eller 
delvis genudgivelse eller videreformidling af dokumentet i et omfang, der overskrider det lovbestemte, er ikke tilladt. Af 
praktiske grunde anvendes udtrykket "ExxonMobil", der kan indbefatte et eller flere af følgende firmaer: ExxonMobil 
Chemical Company, ExxonMobil Corporation eller eventuelle koncernselskaber, i hvilke førstnævnte to firmaer måtte 
have interesser. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Kun til intern anvendelse 

 

 MHC:  0B, 0B, 0, 0, 0, 0 PPEC:   A 
 

 DGN:  2008367XDK  
(543803)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
 

Tillæg 
Tillæg ikke påkrævet for dette materiale. 
 

 
 
 
 

























PRODUKTDATABLAD 
Version: 091013 

 / GC RIEBER SALT A/S / Vesthavnsvej 26 /  DK-7000 Fredericia / Danmark / Tel.:  +45 70 108 208 / Fax: +45 75 92 74 66 /  www.gcrieber-salt.dk / CVR-nr.: 27 38 61 48 / 

 

SOFT Salttabletter  
 
Produkt navn: GC Rieber SOFT Salttabletter 
Type: Vakuumsalt 
Anvendelse: Kemisk Teknisk Industri samt i vandbehandlingsanlæg og 

fødevareproduktion 
 
  
Produktegenskaber: Dette produkt opfylder kravene til den Europæiske EN 973 standard for 

regenereringssalte og er egnet til produktion af drikkevand og procesvand 
og til anvendelse i forbindelse med produktion af fødevarer 

 
     

    
Natriumklorid (NaCl) ≥ 99,9 %*  
Vand (H2O) < 0,08 %  
Kalcium (Ca) ≤ 80 mg/kg  
Magnesium (Mg) ≤ 25 mg/kg  
Jern  (Fe) < 1 mg/kg  
Sulfat (SO4) < 0,025 %  

Kemisk analyse: 

Kaliumhexacyanoferrat 
K4Fe(CN)6  

< 0,015 %  

   * % af tørstof  
Tungmetaller:     
 Arsen (As) < 1,00 mg/kg  
 Cadmium (Cd) < 0,05 mg/kg  
 Crom (Cr) < 2,00 mg/kg  
 Kviksølv (Hg) < 0,10 mg/kg  
 Nikkel (Ni) < 2,00 mg/kg  
 Bly (Pb) < 1,00 mg/kg  
 Anitmon (Sb) < 1,00 mg/kg  
 Selen (Se) < 1,00 mg/kg  

 
     
Størrelse 
 

25 X 12 mm    

 
     
Emballage enhed: 10 kg sæk 25 kg sæk 25 kg sæk 25 kg sæk 
Palle: 99 stk. 10 stk. 20 stk. 40 stk. 
EAN kode (sæk): 5425000963141 7038490025046   

 
Opbevaring: Tørt 
Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato. 
Anden information:  

 
For yderligere information kontakt venligst GC Rieber Salt A/S, Tlf. 70 108 208 



1  I dent if ika t ion a f stof fe t / produk te t  og a f se lskabet / v irksom heden
 
1 .1  Produk t ident if ika tor  

Handelsn avn/ -betegnelse Kølervæske
 
 
1 .2  Re levante  ident if icerede anvende lser  for  stof fe t  e lle r  blandingen sam t  anvende lser , der
frarådes

 

RELEVANT E, I DENTI FI CEREDE ANVENDELSER Kølervæske.

 
Brugsområde Nr. Bruges t il
2 Industri - privat 
 
I nternt  Art . Nr. Betegnelse
1080100005 - 
1080100030 - 
1080100068 - 
 
Regist rer ingsnum m er ( P-nr.)
1159356 
 
 
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet  
 
NATIONAL PRODUCENT/IMPORTØR
Virksom hed Grene Danmark A/S 
Adresse Kobbervej 6 
Postnr. /  sted 6900 Skjern 
Land Danmark 
E-mail bija@grene.dk 
Telefon + 45 96808500 
Fax + 45 96808511 
 
PRODUCENT I EU/EØS, IMPORTØR TIL EU/EØS
Virksom hed Kemira Water Danmark A/S 
Adresse Gvej 3, 2300 København S 
Postnr. /  sted 2300 S 
Land Danmark 
Telefon +45 3313 6711 
 
 
1.4 Nødtelefonnr.  

Nødtelefon Bist andstype Opening Hours
Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12 www.giftlinjen.dk 24 timer 
 
 

2  Fare ident if ika t ion

 
2 .1  Klassif icer ing a f  stof fe t  e lle r  b landingen  

DPD Klassif icer ing: Xn; R22

Væsenligste
skadevi r kninger :

Farlig ved indtagelse. 
Indeholder organiske opløsningsmidler.. 
Gentagen indånding kan give lever og lungeskader samt skader på central
nervesystemet (CNS).. 

 
2.2 Mærkningselementer  
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Sundheds-skadelig

 
EU-Et iket : Nej
 
SAMMENSÆTNING
ethylenglycol (95 - 100 %)
 
RISIKOSÆTNINGER
R22 Farlig ved indtagelse.
 
SIKKERHEDSSÆTNINGER
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
S60 Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.
S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.
 
 
2 .3  Andre  fa rer  

ANDRE FARER
Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.
 

3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
 
3 .2  Blandinger  

Stoffet s navn Reg.Nr . EEC- Nr . Cas- nr . Konc.
interval

DPD-klassificering CLP-klassificering

ethylenglycol  203-473-3 107-21-1 95 - 100 % Xn,R22 Acute Tox. 4 H302 
 

For fuld ordlyd af R, H og EUHsætninger: se afsnit 16

EUHfaresætningerne, som er nævnt i CLPklassificering, er kun mærkningselementer.
 
 

4 Førstehjælpsforanstaltninger
 
4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger  

INDÅNDING
Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft. Søg læge ved vedvarende gener.
 
I NDTAGELSE
Skyl munden og drik derefter rigeligt med vand.Søg læge.
 
HUDKONTAKT
Fjern forurenet tøj og sko.Vask med vand og sæbe.Søg læge ved fortsat irritation.
 
ØJENKONTAKT
Eventuelle kontaktlinser fjernes.Skyl straks med vand i mindst 5 minutter.Søg læge ved fortsat irritation.
 
GENERELT
I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Se også under punkt 1.
 
 
4.2 Vigtigste symtomer og virkninger, både akutte og forsinkede  
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VIGTIGSTE SYMTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE
Farlig ved indtagelse. Kan virke let irriterende på hud og øjne.
 
 
4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig  

ANGIVELSE AF OM ØJEBLIKKELIG LÆGEHJÆLP OG SÆRLIG BEHANDLING ER NØDVENDIG
Behandl symptomer.Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig.
 
 

5 Brandbekæmpelse
 
5 .1  Slukn ingsm idle r  

EGNEDE SLUKNI NGSMI DLER
Slukningsmidler vælges under hensyntagen til omgivelserne.
 
UEGNEDE SLUKNI NGSMI DLER
Brug ikke vandstråle, det spreder branden.
 
 
5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen  

SÆRLIGE FARER
Risiko for dannelse af sundhedsskadelige gasser ved brand.
 
 
5 .3  Anvisninger  for  brandm andskab  

ANVI SNI NGER FOR BRANDMANDSKAB
Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser 
søg frisk luft. Brug trykluftapparat og beskyttelsesbeklædning beregnet til brandbekæmpelse.
 

6  Forholdsregler  over  for  udslip ved uheld
 
6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer  

FOR I KKE- I NDSATSPERSONEL
Undgå spredning. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.Brug handsker.Ved utilstrækkelig ventilation
skal der anvendes åndedrætsværn.Stå i vindsiden/hold afstand til kilden.
 
FOR I NDSATSPERSONEL
Udover ovenstående: Beskyttelsesdragt svarende til EN 368, type3 anbefales.
 
 
6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger  

MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER
Undgå forurening af kloakssystem, vandområder og jord.
 
 
6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning  

METODER OG UDSTYR
Opsuges med et egnet absorptionsmiddel (ex. sand eller vermiculite) og sendes til kommunal bortskaffelse.Opsamles
eventuelt med absorptionspude/klude og anbring i beholder.
 
 
6 .4  Henvisn ing t i l andre  punk te r  

HENVI SNI NGER
Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse.
 
 

7 Håndtering og opbevaring
 
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering  
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Kølervæske

Sidst ændret: 24-04-2012 Internt Nr: 1080100005
 

3 / 9



FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDTERING
Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg.Undgå kontakt med huden og øjnene.
Produktet bør anvendes under velventilerede forhold, hvis muligt under procesventilation.
 
 
7 .2  Bet inge lser  for  sikker  opbevar ing, herunder  even tue l u f orene lighed  

BETI NGELSER FOR SI KKER OPBEVARI NG, HERUNDER EVENTUEL UFOREN ELI GHED
Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer,
lægemidler eller lignende.Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge
lækage.Lagres i køligt og tilstrækkeligt ventileret område.
 
 
7.3 Særlige anvendelser  

SPECI FI K( KE)  SLUTANVENDELSE( R)
Ingen
 
 

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
 
8 .1  Kont rolparam et re  

RETSGRUNDLAG
Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507/2011 med senere ændringer.
 
Grænseværdier
I ngrediensnavn Cas- nr . I n terval ppm mg/ m3 År Anm.
ethylenglycol 107-21-1 8 timer 10 26  E,H 
E: Betyder at stoffet har en EFgrænseværdi.H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden.K: Betyder at stoffet er
optaget på listen over stoffer der anses for at være kræftfremkaldende.L: Betyder at grænseværdien er en loftsværdi
som på intet tidspunkt må overskrides.S: Betyder at grænseværdien ikke bør overskrides. Værdien gælder for en
eksponeringsperiode på 15 minutter.T: Betyder at grænseværdien er tentativ (foreløbig).
 
OVERVÅGNING AF PROCEDURER
Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.
 
 
8 .2  Eksponer ingskont rol  

EGNEDE FORANSTALTNI NGER TI L EKSPONERI NGSKONTROL
Se endvidere punkt 7.1.Brug værnemidler som angivet nedenfor.
 
ØJENVÆRN
Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm ved risiko for stænk.Øjenværn skal følge EN 166.
 
BESKYTTELSE AF HUD
Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.
 
HÅNDVÆRN
Anvend beskyttelseshandsker af nitrilgummi eller lignende egnet materiale.Handskeleverandørens anvisninger
vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges.Handskerne skal være kemikaliehandsker godkendt efter EN 374.
 
ÅNDEDRÆTSVÆRN
Ved brug af et filtrerende åndedrætsværn skal der bruges et filter af typen A2 (organiske dampe, brunt).Åndedrætsværn
skal følge en af følgende standarder: EN 136/140/145.
 
ANDEN I NFORMATI ON
Det skal ved en arbejdspladsvurdering sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved
graviditet eller amning.
 
BEGRÆNSNING AF MILJØEKSPONERING
Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.
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9  Fysisk - kem iske egenskaber
 
9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber  

TI LSTANDSFORM Væske  

FARVE Diverse  

OPLØSELIGHED I VAND Ja  

 

Param et er Værdi/enhed Metode/ re ference Bemærkning
pH-koncentrat Ingen data   
pH i opløsning  Ingen data   
Smeltepunkt Ingen data   
Frysepunkt Ingen data   
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval 195  204 °C    
Flammepunkt 116 °C    
Fordampningshastighed Ingen data   
Antændelighed (fast stof, luftart)  Ingen data   
Antændelsesgrænser  Ingen data   
Eksplosionsgrænser  Ingen data   
Damptryk Ingen data   
Dampmassefylde Ingen data   
Relativ massefylde 1,1310   
Fordelingskoefficient Ingen data   
Selvantændelsestemperatur  Ingen data   
Dekomponeringstemperatur Ingen data   
Viskositet Ingen data   
 
 
9 .2  Andre oplysninger  

Note nr . Kom m entar
 
ANDEN I NFORMATI ON
Ingen.
 
 

1 0  Stabil it e t  og reak t iv it e t
 
1 0 .1  Reak t iv it e t  

REAKTI VI TET
Ikke reaktivt.
 
 
1 0 .2  Kem isk  st abil it e t  

KEMI SK STABI LI TET
Produktet er stabilt ved normal anvendelse.
 
 
1 0 .3  Risiko for  fa r lige  reak t ioner  

RI SI KO FOR FARLI GE REAKTI ONER
Ingen kendte.
 
 
10.4 Forhold, der skal undgås  

FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS
Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.
 
 
10.5 Materialer, der skal undgås  
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MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS
Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærk sure og stærkt basiske materialer, for at undgå varmeudviklende
reaktioner.Stærke reduktionsmidler.
 
 
1 0 .6  Far lige nedbrydningsproduk ter  

FARLI GE NEDBRYDNI NGSPRODUKTER
Ved brand kan der dannes carbondioxid og carbonmonoxid.
 
 

1 1  Toksikologiske oplysninger
 
1 1 .1  Oplysninger  om  toksikologiske v irkn inger  

AKUT TOKSI CI TET -  I NDTAGELSE
Farlig ved indtagelse.Testdata foreligger ikke.
 
AKUT TOKSI CI TET -  HUDKONTAKT
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
 
AKUT TOKSICITET  INDÅNDING
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
 
HUDÆTSNING/IRRITATION
Kan virke let irriterende.Produktet er ikke klassificeringspligtigt.Testdata foreligger ikke.
 
ALVORLIG ØJENSKADE/ØJENIRRITATION
Kan irritere øjnene.Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
 
KRÆFTFREMKALDENDE EGENSKABER
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
 
REPRODUKTI ONSTOKSI CI TET
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
 
ASPI RATI ON
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
 
SENSI BI LI SERI NG
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
 
TOKSI CI TET VED EN ENKELT EKSPONERI NG
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.Produktet afgiver dampe fra organiske
opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og
beruselse.
 
TOKSI CI TET VED GENTAGEN ELLER LANGVARI G EKSPONERI NG
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Langvarig eller gentagen påvirkning ved hudkontakt
eller indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.
 
MUTAGENI CI TET
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
 
 

12 Miljøoplysninger
 
1 2 .1  Toksicit e t  

ØKOTOKSISITET
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
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1 2 .2  Persistens og nedbryde lighed  

NEDBRYDELI GHED
Ikke kendt.
 
 
1 2 .3  Bioakkum uler ingspotent ia le  

AKKUMULERI NG
Ikke kendt.
 
 
1 2 .4  Mobilit e t  i j ord  

MOBI LI TET
Ikke kendt.
 
 
1 2 .5  Resulta ter  a f PBT-  og vPvB- vurder ing  

RESULTATER AF PBT-  OG VPVB- VURDERI NG
Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.
 
 
1 2 .6  Andre  negat ive  v irkn inger  

ANDEN I NFORMATI ON
Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb i større mængder.
 
 

13 Forhold vedrørende bortskaffelse
 
1 3 .1  Metoder  t i l a f fa ldsbehandling  

GENERELT
Bortskaffes efter kommunens regulativ om farligt affald. Et eksempel på en EAKkode nr. (se nedenfor), jf.
affaldsbekendtgørelsen.Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Affald, spild og tømte beholdere skal behandles som farligt affald.
 
AFFALDSGRUPPER
EAK-kode (affaldskatalog nr.): 07 01 04 Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud.
Kemikalieaffaldsgruppe:H - Organisk-kemisk affald uden halogen og svovl.
 
 

1 4  Transpor toplysninger
Kem ikaliet  er klassificeret som  farligt  gods: Nej
 
Vej t r ansport  ( ADR/ RI D)
1 4 .1  UN-nr. Ikke relevant. 14 .4

Em ballagegruppe
Ikke relevant.

1 4 .2  UN-
forsendelsesbetegnelse

Ikke relevant. 14.5 Miljøfarer Ikke relevant.

1 4 .3  Klasse( r) Ikke relevant.
Fareseddel Ikke relevant.
Fareident ifikat ion: Ikke relevant. Tunnelristrikt ionskode Ikke relevant.
 
Transport  via indre vandveje ( ADN)
1 4 .1  UN-nr. Ikke relevant. 14 .4

Em ballagegruppe
Ikke relevant.

1 4 .2  UN-
forsendelsesbetegnelse

Ikke relevant. 14.5 Miljøfarer Ikke relevant.

1 4 .3  Klasse( r) Ikke relevant.
Miljøfarligt i tankskibe Ikke relevant.
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Søtransport (IMDG)
1 4 .1  UN-nr. Ikke relevant. 14 .4

Pakkegruppe
Ikke relevant.

1 4 .2  UN-
forsendelsesbetegnelse

Ikke relevant. 14 .5
Miljøfarer

Ikke relevant.

1 4 .3  Klasse( r) Ikke relevant.
Sub Risk: Ikke relevant.
I MDG Code segregat ion
group

Ikke relevant.

Marine pollutant Ikke relevant.
EMS: Ikke relevant.
 
Luft t ransport  ( I CAO- TI / I ATA- DGR)
1 4 .1  UN-nr. Ikke relevant. 14 .4

Em ballagegruppe
Ikke relevant.

1 4 .2  UN-
forsendelsesbetegnelse

Ikke relevant. 14.5 Miljøfarer Ikke relevant.

1 4 .3  Klasse( r) Ikke relevant.
Fareseddel Ikke relevant.
 
 

1 5  Oplysninger  om  reguler ing
 
15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljø

 

BESTEMMELSER
Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget
denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.
 
 
1 5 .2  Kem ika liesikkerhedsvurder ing  

ANDEN I NFORMATI ON
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.
 
 

1 6  Andre oplysninger
 
Angivelse af ændringer  
UDGI VET: 24-04-2012
 
Angivelse af ændringer
Version Rev. da t o Ansvarlig Ændringer
1.0.0 24-04-2012 PBB Bureau Veritas HSE Nyt 
 
FORKORTELSER
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic. vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative.
 
Kilder
Europaparlamentets forordning nr. 1907/2006: REACH.
 
LEVERANDØRENS ANMÆRKNINGER
Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler
brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.Dette sikkerhedsdatablad er
udarbejdet på baggrund af oplysninger stillet til rådighed af leverandøren samt gældende national og EU lovgivning.
 
LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER
R22 Farlig ved indtagelse.
 
LISTE MED RELEVANTE HSÆTNINGER
H302 Farlig ved indtagelse.
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RÅD OM UDDANNELSE
Den erhvervsmæssige bruger skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
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SIKKERHEDSDATABLAD

NATRI UM HYDROGE NCARBONAT
Revisionsdato: 21. juli 201 0
Versionsnummer 2

Produktnavn:
PR nummer:

Natrium hydrogencarbonat

1.2 Anvendelse:
1.3 Firmanavn og adresse:

Råvare i

S.Sørensen - Thisted
Tigervej 11

7700 Thisted
Tlf.: 97 9226 22
MichaelSørensen / mich

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhotd til CLp
1272t2008\.

?
3

2.

2.

Produktet skal ikke faremærkes

<1OO o/o

lndånding:
Hudkontakt:
Øjenkontakt:

Søg frisk luft. Skyl næse og mund med Vand.
Skyl huden med vand.
Skyl med vand iflere min.

lnd Skvl munden oo drik med vand.
4.2

4.3 Lægehjælp og særlig
Støv fra kan virke irriterende.

behandlino:

5.1 Alle slukni ler kan anvendes.
5.2 Særliqe farer:
5.3 Anvisninger for

brandmandskab:

Ved brand kan dannes kuldioxid, vand oq natriumcarbonat.
Anvend sikkerhedsudstyr og friskluftsmaske under slukning.

Undgå støvudvikling under opsamling.
foranstaltninger,
værnemidler og
r ryvtsr vvvver v. r

Miljøbeskyttelses6.2

6.3

foranstaltninger:
Metoder og udstyr til
inddæmning og

Spild opsamles så vidt muligt tørt i egnet beholder. Spul efter med
vand.

Reference til andre
sektioner:

Se punkt 8 for oplysninger om personlige værnemidler.
Se punkt 13 for oplvsninoer om
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7.1 Forholdsregler for sikker
håndterinq:

Sørg for god ventilation. Arbejdet tilrettelægges så støvudvikling
undgås. Hold arbeidsområdet rent og ryddeligt.

7.2 Betingelser for sikker
opbevarinq:

Produktet opbevares itæt lukket originalemballage. Opbevares tørt.

8.1 Kontrolparameter: Der er ikke fastlagt grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

Eksponeringskontrol Kan støvdannelse ikke undgås anvendes støvmaske. Der skal være
generelt: - let adgang til vand.

8.2

Luftveje:
Hænder:
Øine:.
Hud oq krop: Anvend eonet arbeidstøi.

Ved støvdannelse bruges ånded rætsværn med fi nstøvfilter.

Brug beskyttelseshandsker ved længerevarende kontakt.

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for støvforekomst.

9.1 Fysisk tilstand:
Farve:
Lugt:
Opløselighed:
Smeltepunkt:
Vægtfylde:
PH:

Pulver
Hvid
lngen
96 g/l vand
270 "C
2,22 glcm"
Ca.8,6 ved 509/log 20'C

9.2 Ahdre oplysninqer: lngen data tilgængelige.

14.1 Reaktivitet: lkke reaktivt ved normal håndtering.

1O.2 Kemiskstabilitet: Stabilt under normale omstændiqheder.

10.3 Risiko for farlige
reaktioner:

Reagerer med ammoniumforbindelser og syrer.

10.4 Forhold, der skal
undqås:

Undgå kontakt med syrer. Undgå fugt.

10.5 Uforlioeliqe materialer: Undqå kontakt med alkalimetaller.

10.6 Farlige
n ed bryd n i nqsprod u kte r:

lngen kendte.

11.1 Akuttevirkninger:

Langtidsvirkninger:

Akut oraltoksicitet LD50 rotte 4.220 mglkg.
lndtagelse af store mængder kan medføre kvalme og opkastning.

lndånding kan medføre let irritation af slimhinder.

Hudirritation kanin: Svag irritation.

Øjenirritation kanin: Svag irritation.

Genotoksicitet in vitro Ames test Resultat: negativ (lUCL|D)

Fosterbeskadigelse: Viste ingen teratogen virkning i dyreforsøg.

12.1 Toksicitet: Fisk LD50 >7.550 mg/|, 96h

Dafnier EC50 2.350 mg/|48h
12.2 Persistens og

nedbrvdeliqhed:
lkke relevant.
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12.3 Bioakkumulerings
potentiale:

lngen data tilgængelige.

12.4 Mobilitet iiord: lnqen data tilqænoelioe.
12.5 PBT- og vPvB vurdering: lngen data tilgænqeliqe.

12.6 Andre negative
virkninger:

lngen kendte.

13.1 Metoder til
affaldsbehandling:

Efter opløsning i vand kan spild udledes til offentligt ktoaksystem.

Produktet er ikke omfattet af reqlerne om transport af farliot qods.

15.1 Særligebestemmelser/
særlig lovgivning:

I ngen særlige bestemmelser.

15.2 Kemikalie
sikkerhedsvurdering:

Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering af produktet.

Versionsnummer:
Ændringspunkter:

Kilder:

Oplæring og instruktion:

Udarbejdet af:
Afsluttende bemærkning :

2
Alle - sikkerhedsdatabladet er opdateret efter bestemmelserne i

Annex ll i REACH forordningen (190712006).

I U CLI D I nternational U n iform Chem ical I nformation Database.
Producentens sikkerhedsdatablad.
Bør kun anvendes af personer der er nøje instrueret om produktets
farlige egenskaber.
MEH, Herget.dk
Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet er baseret på de oplysninger
der var til rådighed om produktet ved udarbejdelsen. Anvisningerne i

sikkerhedsdatabladet er givet under forudsætning af, at produktet
anvendes som beskrevet under punkt 1. Ved andre anvendelser kan
produktet have egenskaber, som ikke er beskrevet i

sikkerhedsdatabladet.
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1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF 
SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 

1.1 Produkt information 

 

 Handelsnavn 
NATRONLUD 27,65%  
 

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der 
frarådes 

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt 

 Produktion af pulp, papir og papirprodukter. 

 Produktion af kemikalier, kemikalieprodukter og syntetiske fibre. 

 Vandbehandling. 

 Anbefalede begrænsninger i brugen 

 Det er ingen bruk som frarådes. 

  
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

 Kemira Water Danmark A/S 
G-Vej 3 
2300  Copenhagen DANMARK 
Telefon+4533136711, Telefax. +4533138542 
ProductSafety.DK.Copenhagen@kemira.com 
 
HOVEDKONTOR 
Kemira Oyj 
P.O. Box 330 
00101 HELSINKI 
FINLAND 
Telefon +358108611 Telefax +358108621124 

 

1.4 Nødtelefon 

 +45 (0) 82 121212 
Carechem 24 International: +44 (0) 1235 239 670 

2. FAREIDENTIFIKATION 

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassificering iht. Forordning (EF) 1272/2008
Hudætsning; Kategori 1A; Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. 
Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF
Ætsende;  Alvorlig ætsningsfare. 
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2.2 Mærkningselementer 

 

 
Mærkning ifølge EF-Direktiver (1999/45/EF) 

Farepiktogrammer :      

  Ætsende     

R-Sætning(er) : R35 Alvorlig ætsningsfare. 
 

S-sætning(er) : S 1/2 Opbevares under lås og utilgængeligt for 
børn. 

S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks 
grundigt med vand og læge kontaktes. 

S37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og -
briller/ansigtsskærm under arbejdet. 

S45 Ved ulykkestilfælde eller ved 
ildebefindende er omgående 
lægebehandling nødvendig; vis etiketten, 
hvis det er muligt. 

 
Farebestemmende komponent(er) for etikettering: 
1310-73-2 Natriumhydroxid 
 
Yderligere oplysninger : Produktet er klassificeret og mærket i henhold til EU-direktiver 

eller respektive nationale love. 
 

2.3 Andre farer 

Rådgivning; Kontakt med visse metaller (f.eks. Aluminum, zink) kan danne eksplosive gasblandinger 
med luft.  
Øjne; Kraftig øjenirritation  
Potentielle miljømæssige virkninger; Skadelig overfor organismer der lever i vand pga. den høje pH-
værdi.  
 
 
Natriumhydroxid er en stærk base og den reagerer voldsomt med vand under kraftig varmedannelse. 
Reaktion med nogle metaller udvikler brandfarlig brint gas. 
Produktet er meget farligt for øjnene. 
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3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 

3.2 Blandinger 

 
CAS/EU 
nummer/REACH 
Registreringsnum
mer 

Stoffets kemiske navn Koncentration Klassificering iht. 
Forordning (EF) 1272/2008 

Klassificering iht. EU 
direktiverne 67/548/EØF 
eller 1999/45/EF 

1310-73-2 
215-185-5 
01-2119457892-27 
 

Natriumhydroxid 27,5 - 28 %  Skin Corr. Kategori 1A,H314 
Met. Corr. Kategori 1,H290 
 

 C ,R35 
 

  

Yderligere oplysninger 

 Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. 
 For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. 

   
4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
Generelt råd
 I tilfælde af en ulykke eller hvis du føler dig søsyg, søg læge straks (vis etikette eller dette 

sikkerhedsdatablad, hvis muligt).  
Indånding
 Søg frisk luft.  

Hudkontakt
 Brug nødbruser. Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko. Vaskes straks af med rigelige mængder vand i 

mindst 30 minutter. Hvis hudirritation forsætter, tag endnu et bad. Søg lægehjælp. 
Øjenkontakt
 Vask straks og skyl under rindende vand i mindst 30 minutter. Forebyg skyllevandet fra at løbe ind i det 

andet øje. Fortsæt skylning af øjne under transport til hospitalet. 
Indtagelse
 Skyl munden. Drik 1 eller 2 glas vand. Fremprovoker IKKE opkastning. Ring omgående til læge eller 

giftinformationen. 
4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Symptomer :   Ingen information tilgængelig. 

 
4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Behandling :   Ingen information tilgængelig. 
 

 

5. BRANDBEKÆMPELSE 

5.1 Slukningsmidler 
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Slukningsmidler :   Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale 
omstændigheder og det omgivne miljø. 

Uegnet 
slukningsmiddel 

:   CO2 pulver 

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
 Flyt beholdere/tanke fra brandområdet eller køl dem med vandspray. Fortynding af mere end 40 % 

natriumhydroxid opløsning kan frigive så meget varme at opløsningen begynder at koge. Brug ikke en 
fast vandstråle da det vil sprøjte og sprede natriumhydroxidopløsningen. 
 

 
5.3 Særlige beskyttelsesforanstaltninger for brandbekæmpelse 
 Hvis sprøjt kan forventes bæres komplet kemikalie beskyttelsesdragt.  

 
5.4 Specifikke fremgangsmåder 
 Selve produktet brænder ikke.  

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 
 Brug personligt beskyttelsesudstyr. Hold personer borte fra og imod vindretningen i forhold til 

spild/lækage. I spildområdet kan sprøjt af natriumhydroxidopløsninger medføre ætsninger og irritation. 
6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
 Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Dæm op og rengør straks 

ved mekanisk overførsel til egnede beholdere for efterfølgende neutralisering. 
6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
 Ved en lille lækage, absorber med sand, kiselgur, universalopsugningsmiddel eller andet inert materiale. 

Opsaml det brugte absorbtionsmiddel og hold det i tæt lukkede mærkede beholdere til neutralisering. 
Ved en stor lækage: dæm op og saml op til senere håndtering. 

6.4 Henvisning til andre punkter 
 Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet.  

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 

 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Produkt skal tilsættes forsigtigt til vand for at 
forebygge varmedannelse og sprøjt. Sørg for at øjenskyllestationer og nødbrusere er tilgængelige nær 
ved arbejdsstedet. Tillad ikke store mængder af produktet at nå kloakker uden forudgående 
neutralisering med syre. Produktet skal håndteres med forsigtighed og faglig kunnen og med udstyr 
designet til at håndtere stærke baser. Kontakt producent eller myndigheder. Brug personligt 
beskyttelsesudstyr. 

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

 Opbevares tæt tillukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Byggematerialer, lyssystem og 
ventilationsinstallation skal være modstandsdygtigt overfor ætsende materiale. 

Materialer, der skal undgås: 
 Syrer, organiske halogerede forbindelser, Brandfarlige materialer, Aluminium, magnesium, Zink, tin, Bly, 

metallegeringer, f.eks. messing 
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 Lagerstabilitet: 

Opbevaringstemperatur > 12 °C 
  
7.3 Særlige anvendelser 

 ikke anvendelig 

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 

 
8.1 Grænseværdier for eksponering 

 Natriumhydroxid 
 L = 2 mg/m³, L: Markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må 

overskrides. 
 

8.2 Eksponeringskontrol 

 

8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol 
 Brug personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for at øjenskyllestationer og nødbrusere er tilgængelige nær 

ved arbejdsstedet. Forsigtig træning er påkrævet for arbejdet. 
8.2.2 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler 
Beskyttelse af hænder 

 Handske materiale: butylgummi, Gennemtrængningshastighed: > 480 min 

 Handske materiale: Chloropren, Gennemtrængningshastighed: > 480 min 

 Handske materiale: Nitrilgummi, Gennemtrængningshastighed: > 480 min 

 Handske materiale: naturgummi, Gennemtrængningshastighed: > 480 min 

 Handske materiale: PVC, Gennemtrængningshastighed: > 480 min 

 Handske materiale: Viton (R), Gennemtrængningshastighed: > 480 min 

 For løbende kontakt med kemikaliet, skal handsker anvendes i kun halvdelen af gennembrudstiden. Hvis 
der opdages ændringer i brugte handsker - kasseres de straks.  

Beskyttelse af øjne
 Tætsluttende beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.  

Beskyttelse af hud og krop 
 Hel beskyttelsesdragt til beskyttelse mod kemikalier  
 Gummi- eller plaststøvler  

Åndedrætsværn
 Brug åndedrætsværn hvis nødvendigt. (filter P3) 

8.2.3 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet 

 Forebyg produktet udledes til miljøet.  
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9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER 

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Generel information (udseende, lugt)  

Tilstandsform væske, 

Farve farveløs 
 

Lugt lugtfri 
  

 
Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø 

pH-værdi 14 ( 5 %) 
 13 ( 0,5 %) 
 12 ( 0,05 %) 
Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval ca. -17 °C 
Kogepunkt/Kogepunktsinterval ca. 112 °C ( 1.013 HPa) 
Flammepunkt  

ingen data tilgængelige 
 

Eksplosive egenskaber: 

Laveste eksplosionsgrænse  
ingen data tilgængelige 

Højeste eksplosionsgrænse   
ingen data tilgængelige 

Damptryk < 1 HPa 
Massefylde ca. 1,27 g/cm³. ( 20 °C) 

 
Opløselighed: 

Vandopløselighed 109 g/100 ml ( 20 °C) 
(100 % NaOH) 

Fedt opløselighed ( 
opløsningsmiddel - olie skal 
specificeres) 

 
ingen data tilgængelige 

Opløselighed i andre 
opløsningsmidler 

opløsningsmiddel: Alkohol 
 
opløselig 

 opløsningsmiddel: Glycerol 
 
opløselig 

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand  
ingen data tilgængelige 

 
Viskositet: 

Viskositet, dynamisk  
ingen data tilgængelige 

  
 

9.2 Andre oplysninger 
Overfladespænding ikke bestemt 
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10. STABILITET OG REAKTIVITET 

10.1 Reaktivitet 

Reagerer voldsomt i kontakt med syrer. 
Reagerer med vand, frigiver stor varmemængde. 
Reaktion med nogle metaller udvikler brandfarlig brint gas. 

10.2 Kemisk stabilitet 

Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold. 

10.3 Risiko for farlige reaktioner 

Farlige reaktioner : Afgiver hydrogen under reagering med metaller. 
 

10.4 Forhold, der skal undgås 

Forhold, der skal undgås : Reagerer voldsomt i kontakt med syrer. 
Reagerer med vand, frigiver stor varmemængde. 
Reaktion med nogle metaller udvikler brandfarlig brint gas. 
 

10.5 Materialer, der skal undgås 

Materialer, der skal undgås : Syrer 
organiske halogerede forbindelser 
Brandfarlige materialer 
Aluminium 
magnesium 
Zink 
tin 
Bly 
metallegeringer, f.eks. messing 
 

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter 

Farlige 
nedbrydningsprodukter 

: Thermiske nedbrydningsprodukter: 
natriumoxid 
 

 

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Akut toksicitet 

 
 

Natriumhydroxid: 
LD50/Oralt/rotte:  140 - 340 mg/kg 
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LD50/Hud/kanin:  1.350 mg/kg 
LD50/ipr/mus:  40 mg/kg 

 
Irritation og ætsning  

Hud:  Alvorlig ætsningsfare. 
 
Øjne:  
Medfører alvorlige ætsningsforbrændinger på øjnene.   

 
Natriumhydroxid: 
 
Hud: kanin/Draize test: Ætsningsfare.  
 
Øjne: kanin/Draize test: Ætsende  

 

Sensibilisering 

 
ingen data tilgængelige   

 
Langtids toksicitet  

Toksicitet ved gentagen dosering 
 
Bemærkninger: ingen data tilgængelige  

 
Natriumhydroxid: 
 
Mutagenicitet 

Salmonella typhimurium (bakterie)/Ames test:  
Resultat: negativ 
Metabolisk aktivering: ingen data tilgængelige 

 
 
 

Menneskelig erfaring 

Indånding 
NaOH-koncentration på 2-10 mg/m³/15min medfører en svag irritation af øjne og næse. NaOH-
koncentration 25-35 mg/m³/15min har medført brændende irritation i næseslimhinder og hoste hvis 
indåndet via munden.  

Hudkontakt 
4% opløsning destruerer det øverste lag af huden på 15 minutter. Gentagen eller længerevarende 
påvirkning kan forårsage hudirritation og dermatitis på grund af produktets affedtende egenskaber.  

Indtagelse 
Symptomer: Symptomer er alvorlig smerte og i alvorlige tilfælde bevidstløshed. 
Fordøjelsesbesvær forårsager alvorlig skade på de sarte væv i fordøjelsessystemet og der er fare 
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for perforation.  
  

12. MILJØOPLYSNINGER 

12.1 Økotoksiske virkninger 

Giftig i vand 

 
Der findes ingen data på selve produktet.  

 
Natriumhydroxid: 
LC50/96 h/Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel): 45,4 mg/l 
LC50/96 h/Gambusia affinis: 125 mg/l 
LC100/24 h/Cyprinus carpio (Karpe): 180 mg/l 
LC50/24 h/Carassius auratus (Guldfisk): 160 mg/l 
LC50/48 h/Leuciscus idus (emde): 157 - 189 mg/l 
LC50/48 h/Dafnie: 30 - 100 mg/l 

 
Giftig overfor andre organismer 

 

 
Bemærkninger: Der findes ingen data på selve produktet. 

 
Natriumhydroxid: 
 
Alvorlig ætsningsfare.  

 

12.2 Persistens og nedbrydelighed 

Biologisk nedbrydelighed:  
   
 
Bemærkninger: Der findes ingen data på selve produktet.  
 
Kemisk nedbrydning: 
 
Dissocierer fuldstændigt til natrium og hydroxylioner.  

 
12.3 Bioakkumuleringspotentiale 

 
Bioophober ikke.  
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: ingen data tilgængelige 

12.4.Mobilitet i jord 

Mobilitet 
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Damptryk: < 1 HPa 
Vandopløselighed: 109 g/100 ml ( 20 °C) 
Overfladespænding: ikke bestemt 
  
Meget opløselig i vand. Kan sive ned til grundvandet.  

 
 
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerende eller giftigt (PBT). 
 

 
12.6 Andre negative virkninger 

Forøger hurtigt pH niveauet af vand. pH over 9 er skadelig for de fleste ferskvandsfisk. Ferskvandsalger 
forsvinder når pH-værdien er over 8,5.   

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE 

13.1 Metoder til affaldsbehandling 
Produkt Kontakt fabrikanten.Skal bortskaffes som farligt affald i 

overensstemmelse med lokale og nationale regler.Affald fra 
ubrugt produkt er klassificeret som farligt affald. 

14. TRANSPORTOPLYSNINGER 

14.1 UN-nummer 1824 

Vejtransport 
ADR /RID: 
Godsbetegnelse:  
14.2UN Betegnelse på 
forsendelsen 

NATRIUMHYDROXIDOPLØSNING 

14.3 Klasse 8 
14.4 Emballage gruppe: II 
Fare kode 80 
Faresedler (ADR/RID): 8  
 
Søtransport
IMDG: 
Godsbetegnelse:  
14.2UN Betegnelse på 
forsendelsen 

UN1824, SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 

14.3 Klasse: 8 
14.4 Emballage gruppe: II 
IMDG-etiketter: 8  
14.5 Environmentally Hazardous:  
 
Lufttransport 
ICAO/IATA: 
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Godsbetegnelse  
14.2UN Betegnelse på 
forsendelsen 

UN1824, Sodium hydroxide solution 

14.3 Klasse: 8 
14.4 Emballage gruppe: II 
ICAO-etiketter: 8  
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

  

Ingen kendte. 
 

15. OPLYSNINGER OM REGULERING 

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, 
sundhed og miljø 

 
 
Andre regulativer : Ingen. 

 
 

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering 
En Kemisk Sikkerhedsvurdering er blevet udført for dette stof. 

16. ANDRE OPLYSNINGER 

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 3.
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. 
H290 Kan ætse metaller. 

Tekst af R-sætninger nævnt i punkt 3
R35 Alvorlig ætsningsfare. 

Rådgivning om oplæring/instruktion 

Kontakt fabrikanten. 
Yderligere oplysninger 

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og 
overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning 
til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan 
ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det 
udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination 
med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.  

Kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet 

Reguleringer, databaser, litteratur, egne tests.  
Tilføjelser, sletninger, revideringer 

Relevante ændringer er blevet markeret med lodrette linier.  
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Sikkerhedsdatablad

Revision: 02-11-2011

Erstatter: 15-08-2011

Version: 01.01/DNK

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn: Saltsyre 25-35%

PR-nummer: 954702

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: Industri generelt. 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Leverandør: Helm Skandinavien A/S

Holmagervej 9
8543 Hornslet

Tlf.: +45 87 85 09 10
Fax: +45 87 85 09 15
E-mail: info@helmas.dk

1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinien) 

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

DPD-klassificering: C;R34 Xi;R37

CLP-klassificering: Met. Corr. 1;H290   Skin Corr. 1B; H314   STOT SE 3; H335                                                   

Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger.

Væsentligste skadevirkninger: Kan ætse metaller. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Kan forårsage 
irritation af luftvejene.                 

2.2. Mærkningselementer

Signalord: Fare

Indeholder: Saltsyre 25-35%

H-sætninger: Kan ætse metaller. 
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. 
Kan forårsage irritation af luftvejene. 

P-sætninger: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. 
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. 
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. 
VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus 
huden med vand. 
Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. 
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle 
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kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. 

Kode-nummer: 5-4 (1993)

Frivillig fastsat.

2.3. Andre farer
Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer. 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger
Registrerings-
nummer

CAS/
EF-nummer

Stof DSD-klassificering/
CLP-klassificering

w/w% Note

01-211948486
2-27-xxxx

.

7647-01-0
231-595-7

.

Saltsyre
.

.

C;R34 Xi;R37
Skin Corr. 1B;H314 STOT SE 3;H335 Met. Corr. 1

;H290

25-35
.

.

.

.

.

Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Indånding: Søg frisk luft.  Søg læge ved åndedrætsbesvær. 

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Søg 
omgående læge. 

Hud: Fjern straks forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg omgående læge. 

Øjne: Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og 
søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen. 

Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Virker ætsende og giver brændende smerte, rødme, blærer og ætssår ved hudkontakt.  
Øjenkontakt kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko 
for alvorlig øjenskade med synstab.  Indtagelse kan fremkalde ætsninger i mund, spiserør og 
mavesæk. Smerter i mund, svælg og mave. Synkebesvær, ildebefindende og blodigt opkast. 
Brune pletter og ætssår kan ses i og omkring munden.  Indånding af dampe virker irriterende på 
de øvre luftveje. 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Behandl symptomer.  Sørg for, at lægelig personale er informeret om det anvendte materiale 
og tager forholdsregler til beskyttelse af dem selv. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.  Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke 

antændt lager. 

Uegnede slukningsmidler Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk 
luft.  Ved opvarmning udvikles ætsende og giftig hydrogenchlorid-gas. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding 
af dampe og røggasser - søg frisk luft.  Anvend luftforsynet åndedrætsværn og kemisk 
beskyttelsesdragt.  Slukningsvand, som har været i kontakt med produktet, kan være ætsende.  
Kontamineret slukningsvand sendes til destruktion. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
For ikke-indsatspersonel: Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko.  Stå i vindsiden/hold afstand til kilden.  Brug 

handsker.  Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.  Ved utilstrækkelig ventilation skal der 
anvendes åndedrætsværn. 

For indsatspersonel: Udover ovenstående:  Kemikalieindsatsdragt svarende til EN 943-2 anbefales. 
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6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til 
egnede affaldsbeholdere.  Pas på ætsningsfaren.  Skyl efter med vand.  Mindre spild tørres op 
med en klud. 

6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 13 for bortskaffelse.  Se punkt 8 for værnemiddeltype. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Se punkt 8 for information om personlige værnemidler.  Der skal være adgang til nødbruser.  
Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller.  Vask hænder før pauser, toiletbesøg og 
efter endt arbejde.  Arbejdet skal foregå under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning 
eller lokaludsugning). 

Arbejde med produktet kan være omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med 
kodenummererede produkter.  Der kan være yderligere krav til ventilation og værnemidler, se 
bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, 
lægemidler o.lign. 

7.3. Særlige anvendelser
Ingen. 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier:

Indholdsstof Grænseværdi Anmærkninger

Saltsyre 5 ppm 7 mg/m3 E, L

Retsgrundlag: At-Vejledning C.0.1, 2007, Grænseværdier for stoffer og materialer. 

Anmærkninger: E: Betyder at stoffet har en EF-grænseværdi 

L: Betyder at grænseværdien er en loftsværdi som på intet tidspunkt må overskrides.

Målemetoder: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

DNEL-værdier: 7647-01-0: 
Arbejdere: Inhalation DNEL (akut-/korttidseksponering - lokale virkninger), 15 mg/m3, Vigtigste 
effektparameter: Irritation (indånding). 
Inhalation DNEL (langtidseksponering - lokale virkninger), 8 mg/m3, Vigtigste effektparameter: 

Irritation (indånding).

PNEC-værdier: 7647-01-0: 
PNEC aqua (ferskvand) 0,036 mg/l
PNEC aqua (havvand) 0,036 mg/l

PNEC STP (spildevandsbehandlingsanlæg) 0,036 mg/l

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til 

eksponeringskontrol:

Brug værnemidler som angivet nedenfor.  Se endvidere punkt 7.1. 

Personlige værnemidler, 

beskyttelse af øjne/ansigt:

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.  Øjenværn skal følge EN 166. 

Personlige værnemidler, 

beskyttelse af hud:

Brug handsker.  Materialetype:  butylgummi  neoprengummi.  Gennemtrængningstid:  >8 timer.  

Handsker skal følge EN 374.  Brug særligt arbejdstøj. 

Personlige værnemidler, 

åndedrætsværn:

Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med E-filter.  Åndedrætsværn 

skal følge en af følgende standarder: EN 136/140/145. 

Foranstaltninger til begrænsning af 

eksponering af miljøet:

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes. 

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
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Tilstandsform: Væske 

Farve: Gullig 

Lugt: Stikkende 

Lugttærskel: Ingen data 
pH (brugsopløsning): Ingen data 
pH (koncentrat): <1 (20 °C) 
Smeltepunkt/frysepunkt: Ca.  -50 °C 
Begyndelseskogepunkt og 
kogepunktsinterval:

Ca. 85 °C  (1013 hPa)

Flammepunkt: Ingen data  
Fordampningshastighed: Ingen data 
Antændelighed (fast stof, luftart): Ingen data 
Øvre/nedre antændelsesgrænser: Ingen data 
Øvre/nedre eksplosionsgrænser: Ingen data 
Damptryk: 21,8 hPa (20 °C)
Dampmassefylde: Ingen data 
Relativ massefylde: 1,15 (20 °C)
Opløselighed: Blandbar  med vand  (15 °C)
Fordelingskoefficient 
n-oktanol/vand:

Ingen data 

Selvantændelsestemperatur: Ingen data 
Dekomponeringstemperatur: Ingen data 
Viskositet: Ca.  2 mPa.s (15 °C)
Eksplosive egenskaber: Ingen data 
Oxiderende egenskaber: Ingen data 

9.2. Andre oplysninger
Ingen. 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reagerer med følgende:  oxidationsmidler,  baser.  Kan danne giftige gasser ved 
sammenblanding med andre produkter.  Reagerer med metaller under dannelse af hydrogen 
med risiko for dannelse af eksplosive hydrogen-/luftblandinger. 

10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen kendte. 

10.4. Forhold, der skal undgås
Må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. sollys). 

10.5. Materialer, der skal undgås
Undgå kontakt med følgende:  oxidationsmidler,  baser,  metaller. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen kendte. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet - oral: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testresultater skyldes produktets ætsende effekt, og er 
ikke udtryk for produktets giftighed. 

7647-01-0: Rotte: LD50 = 237 mg/kg

Akut toksicitet - dermal: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

7647-01-0: Kanin: LD50 = >5010 mg/kg

Akut toksicitet - indånding: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

7647-01-0: Rotte, Tåge, 30m: LC50 = 8,3 mg/l

Hudætsning/-irritation: Virker ætsende og giver brændende smerte, rødme, blærer og ætssår ved hudkontakt. 

7647-01-0: Kanin: Ætsende
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Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Øjenkontakt kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko 
for alvorlig øjenskade med synstab. 

7647-01-0: Kanin: Ætsende

Respiratorisk sensibilisering eller 

hudsensibilisering:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Kimcellemutagenicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

7647-01-0: Ikke mutagent. (Ames test)

Kræftfremkaldende egenskaber: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

7647-01-0: Rotte, 10ppm, 128w: Ikke carcinogent.

Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Enkel STOT-eksponering: Saltsyredampe irriterer og ætser luftvejene. Høje koncentrationer kan medføre lungeødem.  
Testdata foreligger ikke. 

Gentagne STOT-eksponeringer: Hyppig/langvarig indånding af saltsyredampe kan give ætsningsskader på tænderne og 
blødninger fra næse og mund.  Produktet er ikke klassificeringspligtigt. 

7647-01-0: Rotte, 10ppm, 90 d: LOAEL

Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Andre toksikologiske virkninger: Indtagelse kan fremkalde ætsninger i mund, spiserør og mavesæk. Smerter i mund, svælg og 
mave. Synkebesvær, ildebefindende og blodigt opkast. Brune pletter og ætssår kan ses i og 
omkring munden. 

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet
Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Akut toksicitet: 7647-01-0: 
Fisk: Lepomis macrochirus: 96hEC50 = 20,5 mg/l 
Krebsdyr: Daphnia magna: 48hEC50 = 0,45 mg/l 
Alger: Chlorella vulgaris: 72hEC50 = 0,73 mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Testdata foreligger ikke. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering forventes ikke.  Testdata foreligger ikke. 

12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Vurdering er ikke nødvendig, da produktet kun indeholder uorganisk stof. 

12.6. Andre negative virkninger

Produktet vil lokalt ændre pH i vandmiljøet. 

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Undgå udslip til kloak eller overfladevand. Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, 
der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående 
specifikationer.  
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Affaldsgruppe: X
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 06 01 02  Saltsyre 

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet:
Affaldsgruppe: Z 
EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter 
forurenet med farlige stoffer. 

Tom, renset emballage bør bortskaffes til genanvendelse. 

PUNKT 14: Transportoplysninger
ADR/RID

14.1. UN-nummer 1789
 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name)

SALTSYRE

14.3. Transportfareklasse(r) 8

14.4. Emballagegrupper II

Farenummer 80

Tunnelrestriktionskode: E

14.5. Miljøfarer Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). 

ADN

14.1. UN-nummer 1789

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name)

HYDROCHLORIC ACID

14.3. Transportfareklasse(r) 8

14.4. Emballagegrupper II

14.5. Miljøfarer Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). 

Miljøfare i tankskibe: - 

IMDG

14.1. UN-nummer 1789

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name)

HYDROCHLORIC ACID

14.3. Transportfareklasse(r) 8

14.4. Emballagegrupper II

14.5. Miljøfarer Produktet er ikke Marine Pollutant (MP). 

IMDG Code segregation group: - 

ICAO/IATA

14.1. UN-nummer 1789

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name)

HYDROCHLORIC ACID

14.3. Transportfareklasse(r) 8

14.4. Emballagegrupper II

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen. 

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden
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Ikke relevant. 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Særlige bestemmelser:

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 
år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er udført kemikaliesikkerhedsvurdering for følgende stoffer:
7647-01-0 / 231-595-7 Saltsyre

PUNKT 16: Andre oplysninger
Der er foretaget ændringer i 
følgende punkter:

1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 15, 16.

Forklaring til forkortelser: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative 
STOT: Specific Target Organ Toxicity 
DNEL: Derived No Effect Level 
PNEC: Predicted No Effect Concentration 

Metode til klassificering: Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele. 

R-sætninger: R34 Ætsningsfare. 
R37 Irriterer åndedrætsorganerne. 

H-sætninger: H290 Kan ætse metaller. 
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. 
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. 

Uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning. 

Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter skal kendes. 

JRO/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com, Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in 

Toxido®) 
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Sikkerhedsdatablad

                              

Revision: 30-06-2011
Erstatter: 25-05-2009
Version: 02.00/DNK

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchorid med E535/E536, 

vejsalt)

Stofnavn: Natriumchlorid

Registreringsnummer: -

EF-nummer: 231-598-3

CAS nr.: 7647-14-5

PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Anbefalede anvendelser: Fødevaresalt, Landbrug og industriel anvendelse.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Leverandør: GC Rieber Salt A/S

Vesthavnsvej 26
7000 Fredericia

Tlf.: 70 10 82 08
Fax: 75 92 74 66
E-mail: info@gcrieber.dk

1.4. Nødtelefon
70 10 82 08

Nødtelefon bemærkninger: Nødtelefonen er åben mellem klokken 8 og 16 på hverdage. 

PUNKT 2: Fareidentifikation
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2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
DSD-klassificering:

CLP-klassificering:                                                          

Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger.

Væsentligste skadevirkninger:                    
 Kan virke let irriterende på hud og øjne.  Kan virke let irriterende på hud og øjne. 

2.2. Mærkningselementer

Supplerende oplysninger: Ingen. 

2.3. Andre farer
Vurdering for PBT og vPvB er ikke foretaget. 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.1. Stoffer
Registrerings
nummer

CAS/
EF-nummer

Stof DPD-klassificering /
CLP-klassificering

w/w% No te

.

.
7647-14-5
231-598-3

Natriumchlorid
.

 -
.

>99,8
.

*
.
.

Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger.

Øvrige oplysninger: * Fødevaresalt er tilsat natrium- og/eller kaliumferrocyanid (E 535 og E 536) i en mængde < 20 mg/kg 
produkt.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Indånding: Søg frisk luft, skyl munden med vand og puds næsen grundigt. 

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. 

Hud: Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. 

Øjne: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. 
Søg læge ved fortsat irritation. 

Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Kan virke let irriterende på hud og øjne. 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. 

Uegnede slukningsmidler Ingen.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk 
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luft. 
5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvend luftforsynet åndedrætsværn og handsker, der er bestandige over for kemikalier. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
For ikke-indsatspersonel: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for støv i øjnene. 

For indsatspersonel: Udover ovenstående: Normal indsatsbeklædning svarende til EN 469 anbefales. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Skyl efter med vand.  Undgå fejning - brug støvsuger til opsamling af spild. 

6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 13 for bortskaffelse. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Se punkt 8 for information om personlige værnemidler. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og 
efter endt arbejde. Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Skal opbevares tørt og køligt. 

7.3. Særlige anvendelser
Ingen. 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
Grænseværdier:
Indholdsstof Grænseværdi Anmærkninger
Mineralsk støv, inert 10 mg/m3 -

Retsgrundlag: At-Vejledning C.0.1, 2007, Grænseværdier for stoffer og materialer. 

Målemetoder: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

8.2. Eksponeringskontrol
Egnede foranstaltninger til 
eksponeringskontrol:

Brug værnemidler som angivet nedenfor. 

Personlige værnemidler, 
beskyttelse af øjne/ansigt:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for støv i øjnene. Øjenværn skal følge EN 166. 

Personlige værnemidler, 
beskyttelse af hud:

Handsker af plast eller gummi anbefales. 

Personlige værnemidler, 
åndedrætsværn:

Brug åndedrætsværn med P2 filter ved støvende arbejde. Åndedrætsværn skal følge en af 
følgende standarder: EN 136/140/145. 

Foranstaltninger til begrænsning af 
eksponering af miljøet:

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes. 

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform: Krystallinsk pulver 
Farve: Hvid 
Lugt: Lugtfri 
Lugttærskel: Ikke relevant. 
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pH (brugsopløsning): 7,5 (18°C)
pH (koncentrat): Ikke relevant.  
Smeltepunkt/frysepunkt: 801°C
Begyndelseskogepunkt og 
kogepunktsinterval:

1465°C

Flammepunkt: Ikke relevant.  
Fordampningshastighed: Ikke relevant. 
Antændelighed (fast stof, luftart): Ikke brandfarlig. 
Øvre/nedre antændelsesgrænser: Ikke relevant. 
Øvre/nedre eksplosionsgrænser: Ikke relevant. 
Damptryk: Ikke relevant. 
Dampmassefylde: Ikke relevant. 
Relativ massefylde: 2,170 g/cm3  

Rumvægt: 700 kg/m3 (fødevaresalt)
Rumvægt: 1200-1400 kg/m3 (Landbrugs- industrisalt)

Opløselighed: Opløselighed i vand: 310 g/l ( 18 °C)
Opløselig i glycerol. 

Fordelingskoefficient 
n-oktanol/vand:

log Pow=-3,0 (beregnet) 

Selvantændelsestemperatur: Ikke relevant. 
Dekomponeringstemperatur: Ikke relevant. 
Viskositet: Ikke relevant. 
Eksplosive egenskaber: Ingen. 
Oxiderende egenskaber: Ingen. 

9.2. Andre oplysninger
Ingen. 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet

Reagerer voldsomt med BrF3. 
10.2. Kemisk stabilitet

 Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Reagerer voldsomt med BrF3. 

10.4. Forhold, der skal undgås
Ingen kendte. 

10.5. Materialer, der skal undgås
Undgå kontakt med metaller (undtagen rustfast stål). 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og farlige luftarter så som Chlor og Na2O 
kan dannes. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet - oral: Indtagelse af større mængder kan give ubehag. Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  

Oral LD50, rotte: 3000 mg/kg. 

Akut toksicitet - dermal: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Akut toksicitet - indånding: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Hudætsning/-irritation:  Kan virke let irriterende. Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Forbigående irritation. Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Kimcellemutagenicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Kræftfremkaldende egenskaber: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 
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Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Enkel STOT-eksponering:  Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje. 

Gentagne STOT-eksponeringer: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Andre toksikologiske virkninger:  Ingen kendte. 

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet

Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Er blandbart med vand. Kan spredes i vandmiljøet.  Nedbrydeligheden ikke oplyst. Testdata 
foreligger ikke.  

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Bioakkumulering forventes ikke. 

7647-14-5:  Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: -0,46    

12.4. Mobilitet i jord
Testdata foreligger ikke. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Vurdering er ikke foretaget. 

12.6. Andre negative virkninger
Ingen kendte. 

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak. Produktet er ikke farligt 
affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den 
kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer. 

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 16 05 09  Kasserede kemikalier, bortset 
fra affald henhørende under 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08 

PUNKT 14: Transportoplysninger
ADR/RID

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej i henhold til ADR, 

14.1. UN-nummer - 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name)

-

14.3. Transportfareklasse(r) -

14.4. Emballagegrupper -

Farenummer

Tunnelrestriktionskode: -

14.5. Miljøfarer -

ADN
Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods i henhold til ADN.

14.1. UN-nummer
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-

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name)

-

14.3. Transportfareklasse(r) -

14.4. Emballagegrupper -

14.5. Miljøfarer -

Miljøfare i tankskibe: -

IMDG
Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods i henhold til IMDG.

14.1. UN-nummer -

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name)

-

14.3. Transportfareklasse(r) -

14.4. Emballagegrupper -

14.5. Miljøfarer -

IMDG Code segregation group: -

ICAO/IATA
Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods i henhold til IATA.

14.1. UN-nummer -

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name)

-

14.3. Transportfareklasse(r) -

14.4. Emballagegrupper -

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
-

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden
-

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Særlige bestemmelser:  Ingen. 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger
Der er foretaget ændringer i 
følgende punkter:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 

Forklaring til forkortelser: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative 

R-sætninger: Ingen R-sætninger. 

H-sætninger: Ingen H-sætninger. 
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Uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning. 

Øvrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har 
kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende). 

PBB/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com, Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in 

Toxido®) 

 



SF 01 perma MULTIPURPOSE GREASE 
 SF 01 perma UNIVERSALFETT / Safety Data Sheet according to 91/155/EEC / 06-2001 

1. Identification of the Substance / Preparation and 

 of the Company 
1.1 Product Identification 

 SF 01 perma MULTIPURPOSE GREASE 

 

1.2 Company Identification 

 Suppliers: Aral Lubricants GmbH 

 Street: Wittener Straße 45 

 Country / Place: D 44789 Bochum 

 Telephone: +49 (0)234 315-0 

 Telefax: +49 (0)234 315-2679 

 Information-giving Dept: US 

 Telephone: +49 (0)234 315-4333 

 Telefax: +49 (0)234 3154213  

 Emergency Number.     +49(0)234315-0 

 

2. Composition / Information on ingredients 
2.1 Chemical Description: Mineral oil based grease with 

 additives. 

 

2.2 Hazardous Components: When handled according to 

 proper procedures there is no danger in using this mate-

 rial, based upon the knowledge that we dispose of at this 

 time. 

 Classification according to the TRGS 220: mixture  

 Characterisation: none 

  

3. Hazards Identification 
 This product is not considered to be especially hazardous 

 but should be handled in accordance with good industrial 

 hygiene and safety practise, as listed under ,,Handling 

 and Storage" (section 7) and ,,Personal Protection"  

 (section 8). 

 

4. First-Aid Measures 
4.1  General Advice: skin contact can result in skin irritation 

 and the removal of the natural oils from the skin. Change 

 soaked clothing and shoes immediately. 

4.2 Inhalation: Fresh air, usually no further remedies are 

 required. If symptoms persist obtain medical advice. 

4.3 Skin Contact: Wash skin with soap and water. 

 

4.4 Eye Contact: Wash thoroughly with water for at least 10 

 minutes. Afterwards, promptly seek medical advice. 

4.5 Ingestion: Do not induce vomiting. Immediately seek 

 medical advice. 

4.6 Medical Advice: None. 

 

5. Fire-Fighting Measures 
 

5.1 Extinguishing Agents: 

 Foam, CO, dry powder, water fag and sand. 

 

5.2 Non-Suitable Extinguishing Agents: 

 Water, never use water jets. 

5.3 Combustion Products: Mainly CO2, CO and ash. 

 

5.4 Special Protective Equipment: Breathing supply inde-

 pendent of surrounding air, body protection. 

5.5 Further Advice: Call endangered containers with water. 

 Combustion residues and quenching materials should be 

 disposed of in accordance with local regulations. 

 

 

 

 

 

 

6. Accidental Release Measures 
6.1 Human Related Precautions: Hygiene: regular, longer or 

 intensive skin contact should be avoided. Otherwise 

 protective measures should be taken. Change soaked 

 clothes and shoes immediately. Avoid inhalation of vapour 

 and mist. 

6.2 Environmental Protection Precautions: If the product seeps 

 into the surface water, inform the responsible authorities. 

 Prevent seepage into drainage system. Stop flowing 

 product through blockage with earth or same other suitable 

 material. 

6.3 Containment and Cleaning Methods: Soak up leaked 

 product with a suitable absorbent. Dispose of the soiled 

 absorbent in accordance with local regulations. 

6.4 Additional Information: Spilled product may make surface 

 slippery, especially in combination with water. 

 

7. Handling and Storage 
7.1 Handling 

 Tips for safe handling: Do not spill the product. When 

 handling heavy containers use safety gloves and  

 appropriate tools. 

 Personal Protection: Avoid contact with eyes. If splashing 

 is likely to occur wear a full face visor or chemical gog-

 gles as Appropriate tools. Use all resistant boots and safety 

 gloves. 

 Tips to Fire and Explosion Protection: Keep away from 

 heat and other sources of ignition. Combustion Class 

 according to DIN EN 2: B 

7.2 Storage 

 Requirements on containers and storage roams: Provide 

 sufficient ventilation. only use containers which are suit

 able for storing the product. Protect against seepage into 

 the ground. Do not stare together with oxidants. Keep 

 away from heat sources. 

 Storage class: Not applicable. 

 Storage Stability: Given when the product Is correctly 

 stored between +5°C and + 40°C. 

 

8. Exposure Controls/ Personal Protection 
8.1 Tips for Design of Technical Equipment 

 Relevant local regulations should be heeded when de

 signing and operating technical equipment 

8.2 Components that should be monitored on the workplace 

 Tip: oil mist concentrations of 5 mg/m3 should not be 

 exceeded. 

8.3 Personal Protection 

 General Protection: Regular, longer or intensive skin 

 contact should be avoided. Otherwise, take protective 

 measures. Change soaked clothes and shoes immediately. 

 Do not place soiled or wet rags into pockets. Do not eat, 

 drink, smoke or blow your nose while working at the 

 machine. Do not throw litter into the product. 

 Respiratory Protection: Where excessive misting occurs 

 reduce through ventilation. 

 Hand Protection: If at all possible, we recommend gloves 

 made of a suitable plastic or other such material. Other

 wise, use a suitable skin cream. 

 Eve Protection: In case of spraying danger, use tightly 

 fitting goggles. 

 Bodily Protection: Wear all resistant clothing in case of 

 spraying danger. Preventative skin protection is necessary. 

 After work clean and treat the skin. 

 

 

 

 

 



SF 01 perma MULTIPURPOSE GREASE 
 SF 01 perma UNIVERSALFETT / Safety Data Sheet according to 91/155/EEC / 06-2001 

9. Physical and Chemical Properties 
9.1 Form 

9.2 Colour 

9.3 Odour 

9.4 Flammability (solid, gaseous): 

9.5 Ignition temperature 

9.6 Auto-Ignition 

9.7 Explosion danger 

9.8 Explosion Limits: Lower limit 

                           Upper limit 

9.9 Density at 15° C (base oil) 

9.10 Solubility in 20°C water 

9.11 Viscosity (kinematic) T=40°C (base oil)  

9.12 Flash point 

9.13 Pour point 

9.14 Dropping point 

9.15 Further Information: vapour pressure 

-------------------------------------------------------------------------- 

10.   Stability and Reactivity 
10.1 Conditions to avoid: No decomposition occurs when 

handled according to proper procedures. 

10.2 Materials to avoid: Strong Oxidants: this material 

reacts  slowly or not at all with most chemicals. 

10.3 Hazardous Decomposition Products: None if stared 

and  handled according to proper procedures. 

 

10.4  Additional Information: 

Dangerous Reactions: none, under proper handling 

conditions. Decomposition begins at higher temperatures. 

 

11. Toxicological Information 
11.1 Acute Toxicity  

LD-/LC 50 Values relevant far classification: 

Type Typical Value Species Method Source 

oral >2000 mg/kg Rats LD 50 Literature 

dermal >2000 mg/kg Rabbits LD 50 Literature 

inhalative - no data available  

Specific Symtoms in animal testing: 

no further data are available 

Primary Irritation: 

 on the skin slight irritation possible 

 on the eyes slight irritation possible 

 sensitising not a sensitises 

11.2 Sub-acute Chronic Toxicity 

Long term research: no data available 

Experience with people: Repeated or long skin contact can 

lead to degreasing of the skin and to dermatitis. Through this 

there can become sensitive to other materials or chemicals. 

Additional toxicological information: 

This material based on a mineral oil that has shown no 

carcinogenic effects in animal testing. The other additives are 

not known to be carcinogenic, based upon present 

knowledge. 

 

12. Ecological Information 
12.1 Persistence and Degradability 

Avoid seepage of this material into ground water, open water, 

the sewage system or earth. This product is hardly water 

soluble and only partially biodegradable. 

12.2 Mobility Product: Product swims an top of water. 

12.3 Environmental Toxicity 

Aquatic Toxicity: Avoid seepage into open water, ground 

water or sewage systems. Behaviour in sewage-treatment 

plants: can be mechanically removed from water. 

 

soft paste natural  

colour  

typical 

not under normal conditions 

> 300°C DIN 51794 

None 

see 9.8 

0,6 Vol.% 

6,5 Vol.% 

0,85-0,95 g/cm³ DIN 51757 

practically insoluble 

5O-150 mm2/s DIN 51562 

>150°C                    ISO 2592            

not applicable            ISO 3016 

>180°C                    ISO 2176 

<1 hPa                    Literature 

-------------------------------------------------------------------------- 

12.4  Additional Information 

According to the German water law "Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG)": WGK 2 (water endangering).  

In case that this material enters drinking water supplies, 

drinking water supply is endangered. 

 

13. Disposal Considerations 
13.1 Product Recommendations: Disposal or combustion 

should be performed with approved equipment. Give the used 

material to an approved waste disposal company. Material is 

free of PCB's and halogens.  

German disposal laws: 

Abfallschlüsselnummer:120112 Nachweispflicht: ja 

13.2 Soiled Packaging Recommendation: Empty 

packaging completely. Give to a certified company. 

 

14. Transport Information 
Not classified as hazardous for transport according to the 

German laws for land transport (ADR/RID and 

GGVS/GGVE), inland shipping (ADN/ADNR), over seas 

shipping (IMDG-Code and GVSee) and air transport (ICAO-

TI and IATA-DGR). 

 

15. Regulatory Information 
15.1 Characterisation 

Special characterisation according to the ,”Preparation 

Guidelines EU". Appendix 2: None 

Hazardous components requiring special labelling: 

None (no R-Sets, no S-Sets) 

15.2  German Regulations 

Beschäftigungsbeschränkung (usability limits): No limits. 

Störfallverordnung (statutory order an emergencies): 

Not listed in the appendixes. 

VbF classification (statutory order an flammable substances): 

Not classified. 

Technische Anleitung Luft (technical guidelines for air 

emissions): 

Class 3 - self-classified (least harmful category) 

Wasserhaushaltsgesetz (water endangering classification): 

Class 2 - self-classified (water endangering) 

Inform yourself about and heed all relevant local regulations. 

 

16. Other information 
This information are based upon the knowledge that we 

possess at the time when this data sheet was written. The 

information is meant to describe the health and safety aspects 

of our product, and are not meant to guarantee certain product 

qualities. 

 



1  I dent if ika t ion a f stof fe t / produk te t  og a f se lskabet / v irksom heden
 
1 .1  Produk t ident if ika tor  

Handelsn avn/ -betegnelse Total Multis XHV 2
 
 
1 .2  Re levante  ident if icerede anvende lser  for  stof fe t  e lle r  blandingen sam t  anvende lser , der
frarådes

 

RELEVANT E, I DENTI FI CEREDE ANVENDELSER Smøremiddel.

 
Brugsområde Nr. Bruges t il
2 Industri - privat 
 
I nternt  Art . Nr. Betegnelse
1077105010 - 
1077105012 - 
 
 
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet  
 
NATIONAL PRODUCENT/IMPORTØR
Virksom hed Grene Danmark A/S 
Adresse Kobbervej 6 
Postnr. /  sted 6900 Skjern 
Land Danmark 
E-mail bija@grene.dk 
Telefon + 45 96808500 
Fax + 45 96808511 
 
PRODUCENT I EU/EØS, IMPORTØR TIL EU/EØS
Virksom hed Total Denmark 
Adresse Blokken 17 
Postnr. /  sted 3460 Birkerød Danmark 
Telefon 4581 3701 
 
 
1.4 Nødtelefonnr.  

Nødtelefon Bist andstype Opening Hours
Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12 www.giftlinjen.dk 24 timer 
 
 

2  Fare ident if ika t ion

 
2 .1  Klassif icer ing a f  stof fe t  e lle r  b landingen  

DPD Klassif icer ing:

Væsenligste skadevirkninger:
 
2.2 Mærkningselementer  

 
EU-Et ike t : Nej
 
SIKKERHEDSSÆTNINGER
Ingen.
 
ANDRE MÆRKESÆTNINGER
Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.
 
 
2 .3  Andre  fa rer  

SI KKERHEDSDATABLAD
Tota l Mult is XHV 2
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ANDRE FARER
Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og
mærkning.Vurdering for PBT og vPvB er ikke foretaget.
 

3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
 
3 .2  Blandinger  

Stoffet s navn Reg.Nr . EEC- Nr . Cas- nr . Konc.
interval

DPD-klassificering CLP-klassificering

Raffinerede mineraloiler,
blanding (IP 346 DMSO
ekstrakt<3%) 

  blanding 100 %   
 

zink alkyldithiofosfat   68649-42-3 < 2,40 % Xi,N,R38 - R41 -
R51/53 

Skin Irrit. 2 H315 
Eye Dam. 1 H318 
Aquatic Chronic 2
H411 
 

For fuld ordlyd af R, H og EUHsætninger: se afsnit 16

EUH sætningerne nævnt under CLPklassificering er kun en del af mærkningen.
 
SAMMENSÆTNINGSKOMMENTARER
Indeholder < 3 % DMSOekstrakt skal derfor ikke mærkes som kræftfremkaldende med R45 (jvf. "Listen over farlige
stoffer" BEK nr. 923 af 28. sept. 2005).Fremstillet af raffineret mineralolie og/eller syntetisk olie med flammepunkt
>100 C° med eller uden tilsætning af additiver.
 
 

4 Førstehjælpsforanstaltninger
 
4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger  

INDÅNDING
Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn.Søg læge ved fortsat irritation.
 
I NDTAGELSE
Fremkald IKKE opkastning.Søg læge.
 
HUDKONTAKT
Skyl med vand indtil smerterne ophører.Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte
område.Hvis behandling på sygehus skønnes nødvendig, fortsættes skylningen under transporten indtil en læge har
overtaget behandlingen.Vask grundigt med vand og sæbe.Affedtet hud smøres med fugtighedscreme.Søg læge ved
fortsat irritation.
 
ØJENKONTAKT
Eventuelle kontaktlinser fjernes.Spil øjet godt op.Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter.Søg læge ved
fortsat irritation.
 
GENERELT
I tvivlstilfælde eller hvis symptomerne er vedvarende skal læge kontaktes.
 
 
4.2 Vigtigste symtomer og virkninger, både akutte og forsinkede  

VIGTIGSTE SYMTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE
Kan virke let irriterende på hud og øjne.
 
 
4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig  

ANGIVELSE AF OM ØJEBLIKKELIG LÆGEHJÆLP OG SÆRLIG BEHANDLING ER NØDVENDIG
Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig.Behandl symptomer.
 
 

5 Brandbekæmpelse
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5 .1  Slukn ingsm idle r  

EGNEDE SLUKNI NGSMI DLER
Pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.
 
UEGNEDE SLUKNI NGSMI DLER
Brug ikke vandstråle, det spreder branden.
 
 
5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen  

SÆRLIGE FARER
Risiko for dannelse af sundhedsskadelige gasser ved brand.
 
 
5 .3  Anvisninger  for  brandm andskab  

ANVI SNI NGER FOR BRANDMANDSKAB
Brug fuld beskyttelsesdragt og luftforsynet åndedrætsværn.
 
ANDEN I NFORMATI ON
Produktet brænder, hvis det opvarmes kraftigt.Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand.Beholdere med produktet
fjernes fra det brandtruede område, hvis det kan gøres uden risiko for egen sikkerhed.
 

6  Forholdsregler  over  for  udslip ved uheld
 
6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer  

PERSONLI GE SI KKERHEDSFORANSTALTNI NGER
Undgå hud og øjenkontakt.Pas på, gulve bliver meget glatte ved spild.Anvend personlige værnemidler  se afsnit 8.
 
 
6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger  
 
6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning  

METODER OG UDSTYR
Opsaml spild med ikke brændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i beholdere (se punkt
13).Opsamles eventuelt med absorptionspude/klude og anbring i beholder.Efter opsamling af spild skylles med rigeligt
vand.
 
 
6 .4  Henvisn ing t i l andre  punk te r  
 

7 Håndtering og opbevaring
 
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering  

FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDTERING
Undgå hud og øjenkontakt.Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg.Rygning,
indtagelse af mad og drikke bør ikke foregå i arbejdslokaler.Pas på, gulve bliver meget glatte ved spild.Anvend
personlige værnemidler  se afsnit 8.
 
 
7 .2  Bet inge lser  for  sikker  opbevar ing, herunder  even tue l u f orene lighed  

BETI NGELSER FOR SI KKER OPBEVARI NG, HERUNDER EVENTUEL UFOREN ELI GHED
Hold produktet væk fra antændelseskilder og oxiderende stoffer.Anvend ikke beholdere af gummi. Nogle typer af
naturlig gummi vil opsvulme og nedbrydes ved kontakt med produktet.Opbevares i beholdere af plastik eller
metal.Lagres ved temperaturer mellem 0 °C og 50 °C.
 
 
7.3 Særlige anvendelser  
 

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
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8 .1  Kont rolparam et re  

Grænseværdier
I ngrediensnavn Cas- nr . I n terval ppm mg/ m3 År Anm.
Raffinerede mineraloiler, blanding (IP 346 DMSO ekstrakt<3%) blanding 8 timer  1   
E: Betyder at stoffet har en EFgrænseværdi.H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden.K: Betyder at stoffet er
optaget på listen over stoffer der anses for at være kræftfremkaldende.L: Betyder at grænseværdien er en loftsværdi
som på intet tidspunkt må overskrides.S: Betyder at grænseværdien ikke bør overskrides. Værdien gælder for en
eksponeringsperiode på 15 minutter.T: Betyder at grænseværdien er tentativ (foreløbig).
 
 
8 .2  Eksponer ingskont rol  

EGNEDE FORANSTALTNI NGER TI L EKSPONERI NGSKONTROL
Der bør være adgang til vand og øjenskyllevand.Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.
 
ØJENVÆRN
Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.
 
BESKYTTELSE AF HUD
Ingen særlige krav.
 
HÅNDVÆRN
Anvend beskyttelseshandsker af nitrilgummi eller lignende egnet materiale.Gennembrudstid > 480
min.Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges.
 
ÅNDEDRÆTSVÆRN
Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af dampe/aerosoler kan åndedrætsværn med
kombinationsfilter (A2/P2) anvendes.
 
 

9  Fysisk - kem iske egenskaber
 
9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber  

TI LSTANDSFORM Pasta  

FARVE Brun  

LUGT Karakteristisk  

OPLØSELIGHED Opløselig i:   Organiske opløsningsmidler.  

OPLØSELIGHED I VAND Nej  

 

 
9 .2  Andre oplysninger  

Note nr . Kom m entar
 
 

1 0  Stabil it e t  og reak t iv it e t
 
1 0 .1  Reak t iv it e t  

REAKTI VI TET
Ikke reaktivt.
 
 
1 0 .2  Kem isk  st abil it e t  

KEMI SK STABI LI TET
Produktet er stabilt ved normal anvendelse.
 
 
1 0 .3  Risiko for  fa r lige  reak t ioner  
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10.4 Forhold, der skal undgås  

FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS
Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.
 
 
10.5 Materialer, der skal undgås  

MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS
Stærke oxidationsmidler.
 
 
1 0 .6  Far lige nedbrydningsproduk ter  

FARLI GE NEDBRYDNI NGSPRODUKTER
Ved høje temperaturer/ brand kan der dannes meget giftige gasser/ dampe/ luftarter af :. Kulmonoxid og kuldioxid.
 
 

1 1  Toksikologiske oplysninger
 
1 1 .1  Oplysninger  om  toksikologiske v irkn inger  

AKUT TOKSI CI TET -  ORAL
Indtagelse af større mængder kan give forbigående mavesmerter.Indtagelse efterfulgt af opkast, kan medføre kemisk
betinget lungebetændelse.
 
AKUT TOKSI CI TET AAKUT TO
Kan medføre en svag irritation af huden.Kontakt med huden kan medføre udtørring.
 
AK UT TOKSI CI TET AAKUT TOK SI
Ved normale "brugstemperaturer" er indånding af produktet ikke sandsynlig, da produktet ikke er flygtigt eller forstøves
under anvendelsen. Kan ved opvarming/ høje temperaturer afgive dampe, som kan virke irriterende.
 
ALVORLIG ØJENSKADE/ØJENIRRITATION
Kan irritere øjnene.
 
ANDRE TOKSI KOLOGI SKE VI RKNI NGER
Langvarig eller gentagen hudkontakt kan medføre dermatitis.
 
 

12 Miljøoplysninger
 
1 2 .1  Toksicit e t  

ØKOTOKSISITET
Ikke kendt.
 
 
1 2 .2  Persistens og nedbryde lighed  

NEDBRYDELI GHED
Produktet er ikke let nedbrydelig.
 
 
1 2 .3  Bioakkum uler ingspotent ia le  

AKKUMULERI NG
Ikke kendt.
 
 
1 2 .4  Mobilit e t  i j ord  

MOBI LI TET
Produktet flyder oven på vand.Produktet er uopløseligt i vand.Kan trænge ned i jorden og forurene grundvandet.
 
 
1 2 .5  Resulta ter  a f PBT-  og vPvB- vurder ing  
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RESULTATER AF PBT-  OG VPVB- VURDERI NG
Vurdering for PBT og vPvB er ikke foretaget.
 
 
1 2 .6  Andre  negat ive  v irkn inger  

ANDEN I NFORMATI ON
Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.
 
 

13 Forhold vedrørende bortskaffelse
 
1 3 .1  Metoder  t i l a f fa ldsbehandling  

GENERELT
Bortskaffes efter kommunens regulativ om affald. Et eksempel på en EAKkode nr. (se nedenfor), jf.
affaldsbekendtgørelsen.
 
AFFALDSGRUPPER
EAK-kode (affaldskatalog nr.): 12 01 12 Brugt voks og fedt.
 
 

1 4  Transpor toplysninger
Kem ikaliet  er klassificeret som  farligt  gods: Nej
 
Vej t ra nsport  ( ADR/ RI D)

14 .4
Em ballagegruppe

Ikke relevant

1 4 .2  UN-
forsendelsesbetegnelse

Ikke relevant 14.5 Miljøfarer Ikke relevant

1 4 .3  Klasse( r) Ikke relevant
Fareseddel Ikke relevant
Farenum m er: Ikke relevant Tunnelristrikt ionskode Ikke relevant
 
Transport  via indre vandveje ( ADN)
1 4 .2  UN-
forsendelsesbetegnelse

Ikke relevant 14 .5
Miljøfarer

Ikke relevant

1 4 .3  Klasse( r) Ikke relevant
Miljøfarligt i tankskibe Ikke relevant
 
Søtransport (IMDG)
1 4 .2  UN-
forsendelsesbetegnelse

Ikke relevant 14 .5
Miljøfarer

Ikke relevant

1 4 .3  Klasse( r) Ikke relevant
Sub Risk: Ikke relevant
I MDG Code segregat ion
group

Ikke relevant

Marine pollutant Ikke relevant
EMS: Ikke relevant
 
Luft t ransport  ( I CAO- TI / I ATA- DGR)
1 4 .2  UN-
forsendelsesbetegnelse

Ikke relevant 14 .5
Miljøfarer

Ikke relevant

1 4 .3  Klasse( r) Ikke relevant
Fareseddel Ikke relevant
 
 

1 5  Oplysninger  om  reguler ing
 
15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljø

 

 
1 5 .2  Kem ika liesikkerhedsvurder ing  

ANDEN I NFORMATI ON
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.
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1 6  Andre oplysninger
 
Angivelse af ændringer  
UDGI VET: 01-11-2010
 
Angivelse af ændringer
Version Rev. da t o Ansvarlig Ændringer
2.0.0 19-09-2011 PBB 1,2,3,9,13,15,16. 
 
Kilder
BEK nr. 923 af 28. sep. 2005. Listen over farlige stoffer.
 
LEVERANDØRENS ANMÆRKNINGER
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af oplysninger stillet til rådighed af leverandøren samt gældende
national og EU lovgivning.Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom
på, at det altid påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.
 
LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER
R38 Irriterer huden.
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.
R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
 
RÅD OM UDDANNELSE
Den erhvervsmæssige bruger skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
 

SI KKERHEDSDATABLAD
Tota l Mult is XHV 2

Sidst ændret: 19-09-2011 Internt Nr: 1077105010
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Resumé: 

Et konsortium bestående af Vestforsyning A/S, Struer Forsyning A/S, Nomi A/S 

og DONG Energy Power A/S ønsker aktuelt at opbygge et center for grøn ener-

gi ved Måbjerg i synergi med det eksisterende Måbjergværket og Maabjerg 

bioenergianlæg, under navnet Maabjerg Energy Concept -– MEC I/S. 

I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse skal den samlede støjbe-

lastning i omgivelserne bestemmes og dokumenteres for projektets enkelte 

anlæg. Nærværende rapport omfatter dokumentation af støjberegninger for 

udvidelse Maarbjerg BioEnergy. 

Støjbelastningen er beregnet ved naboer omkring anlægget. Resultatet viser, 

at virksomhedens støjbelastning vil være lavere end støjgrænseværdien i dag-, 

aften- og natperioden ved alle naboer - dvs. ved såvel nærmeste enkeltliggen-

de ejendom i åbent land som nærmeste boligområde. 

 

 

 

 

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ  
TEKNISK RAPPORT    
 

 

Rapport nr.:   A021971-016-2  

Dato:    06 juni 2012 

Udført af:   Lars Find Larsen 

Kontrolleret og godkendt: 

 

 

Lars Find Larsen 

 



  
MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ 

P:\_Akustik\Stoj\LFL\Virksomhed\MEC bioethanol\res\MES_BioEnergy.DOCX 

5 

INDHOLD 
1 Baggrund og formål 7 

2 Beskrivelse af virksomheden 8 

2.1 Planforhold og støjgrænseværdier 9 

3 Driftsforhold og støjkilder 10 

4 Lydudbredelsesforhold 12 

4.1 Baggrundsstøj 12 

5 Støjberegning 13 

5.1 Beregningsmetode 13 

5.2 Beregningspunkter 13 

5.3 Beregningsresultater 14 

5.4 Ubestemthed 14 

6 Konklusion 15 

 



  
MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ 

P:\_Akustik\Stoj\LFL\Virksomhed\MEC bioethanol\res\MES_BioEnergy.DOCX 

7 

1 Baggrund og formål 
Et konsortium bestående af Vestforsyning A/S, Struer Forsyning A/S, Nomi A/S 

og DONG Energy Power A/S ønsker aktuelt at opbygge et center for grøn energi 

ved Måbjerg i synergi med det eksisterende Måbjergværket og Maabjerg bioener-

gianlæg, under navnet Maabjerg Energy Concept -– MEC I/S. 

I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse skal den samlede støjbelastning 

i omgivelserne bestemmes og dokumenteres for projektets enkelte anlæg. 

Projektet omfatter følgende 3 anlæg, der skal kobles sammen for at få størst mulig 

udnyttelsen af energien: 

› Maabjerg Bioethanol (nyetablering) 

› Måbjergværket med Renescienceanlæg (udvidelse af eksisterende anlæg) 

› Maabjerg BioEnergy og Hydrogenanlæg (udvidelse af eksisterende anlæg) 

Nærværende rapport omfatter dokumentation af støjberegninger for udvidelse af 

Maarbjerg BioEenergy. 

Støjberegningerne er gennemført så de overholder retningslinierne fastsat efter 

Miljøstyrelsens ordning for personcertificering vedr. Miljømåling - ekstern støj, 

DS/EN ISO/IEC 17024. 
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2 Beskrivelse af virksomheden 
Projektets 3 anlæg placeres ved Maabjerg nord for Holstebro.  

Det eksisterende biogasanlæg udbygges til mere end en fordobling, så det kan 

modtage melassen fra bioethanolanlægget og omdanne denne til biogas. Virksom-

heden er beliggende i åbent land og som sådan med få naboer. 

Skitseret placering af bioenergianlægget og de nærmeste naboer fremgår af neden-

stående figur. 

 

Figur 1  Placering af virksomheden 

Maabjerg BioEnergy 
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2.1 Planforhold og støjgrænseværdier 
Maabjerg BioEnergy har fået miljøgodkendelse i september 2010. Jf. vilkår 3.3.1 i 

denne gælder der nedenstående støjgrænseværdier. 

Virksomhedens samlede støjbidrag - målt eller beregnet som det ækvivalent, korri-

gerede støjniveau i dB(A) - må udenfor virksomhedens eget areal ikke overstige 

følgende grænseværdier: 

Område Mandag-fredag 

kl. 07-18 

Lørdag  

kl. 07-14 

Mandag-fredag 

kl. 18-22 

Lørdag kl. 14-22 

Søn- og helligdag 

Kl. 07-22 

Alle dage  

kl. 22-07 

Erhvervsområde E1 70 70 70 

Erhvervsområde E2 55 45 45 

Ved boliger i E1 55 45 40 

Bolig i det åbne land 55 45 40 

Boligområde * 45 40 35 

*) Vejledende støjgrænseværdi jf. Miljøstyrelsens vejledning vedr. ekstern støj fra virksomheder nr. 

5/1984 

Jf. svar fra Miljøstyrelsen gælder følgende for boliger i åbent land: "Således skal 

det valgte måle- eller beregningspunkt vælges, så det repræsenterer enten boligens 

facade eller det mest støjbelastede punkt på et udendørs opholdsareal, som samti-

dig ikke ligger mere end 10 - 15 m fra boligen". 
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3 Driftsforhold og støjkilder 
Der er taget udgangspunkt i støjberegninger udført af Rambøll ifm. VVM-

undersøgelsen udført i november 2008. Denne omfatter en meget detaljeret model 

for ventilations støjkilder, skorsten samt bygnings- og tagflader mv. Det er i denne 

undersøgelse valgt at gruppere disse støjkilder og dermed simplificere omfanget af 

støjkilder, hvilket vurderes acceptabelt, da afstand til de nærmeste naboer er stor i 

forhold til anlæggets udbredelse.  

Der er medtaget intern transport samt afkastskorsten og procesanlæg/ventilation 

samt 4 gasrensningsanlæg som er vurderet som de mest betydende støjkilder der 

etableres ved udvidelsen.  

› kørsel med lastvogn - tilkørsel af råmateriale 120 transporter samt bortkørsel 

af fiber 13 transporter - alle indenfor 8 timer i dagperioden kl. 07-18. Kilde-

styrke for lastvognskørsel, 10 km/t med svag acceleration er LWA = 101 dB(A) 

jf. Støjdatabogen 

› lastvogn i tomgang - alle lastbiler forudsættes at køre 3 min. i tomgang svar-

nede til i alt 83 % drift indenfor 8 timer i dagperioden kl. 07-18. Kildestyrke 

for lastvogn i tomgang er LWA = 91 dB(A) jf. Støjdatabogen 

› procesventilation - 15 mest betydende støjkilder jf. Rambøll LWA = 90 dB(A) 

er grupperet og kildestyrke summeret for to repræsentative fladekilder med 

højde hhv. 5 og 25 m. Kildestyrker er endeligt kalibreret via beregninger i til-

svarende punkter ved naboejendomme som anvendt i støjundersøgelse i 

VVM-rapporten, således at der for hele anlægget fås et tilsvarende samlet 

støjbidrag; drift 100 % hele døgnet 

› afkast skorsten - to afkast for hhv. biofilter og gasmotor er grupperet og sum-

meret i én punktkilde med kildestyrke LWA = 100 dB(A) og højde 95 m; drift 

100 % hele døgnet 

› 4 stk. GR20 anlæg - gasrensningsanlæg, Malmberg, støjdata er jf. leverandør 

oplyst til ≤ 70 dB(A) i 10 m afstand - dette svarer omregnet til en kildestyrke 

på LWA = 104 dB(A) for 4 anlæg; drift 100 % hele døgnet 
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Placering af støjkilderne fremgår af situationsplan i bilag 1. Støjkildernes lydeffekt 

og driftsforhold fremgår af bilag 2. 
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4 Lydudbredelsesforhold 
Der er regnet med akustisk hårdt terræn indenfor anlæggets eget område og det 

omgivende terræn er regnet akustisk porøst. 

4.1 Baggrundsstøj 
De væsentligste kilder til baggrundsstøj vil være vejtrafik og andre virksomheder i 

området.  
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5 Støjberegning 

5.1 Beregningsmetode 
Støjen er beregnet efter den fællesnordiske beregningsmodel for ekstern støj fra 

virksomheder, beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning “Beregning af ekstern støj fra 

virksomheder”, nr. 5, 1993. 

Alle beregninger er foretaget ved hjælp af edb programmet SoundPLAN ver. 7.0 

med opdatering af 24.02.2011. 

Der er i SoundPLAN etableret en 3-dimensionel topografisk model omfattende 

terræn (DDH 2006), støjkilder, bygninger og andre skærmende eller reflekterende 

genstande. Modellen er digitaliseret på baggrund af ortofoto og situationsplan over 

virksomheden. 

Terrænoverflader er digitaliseret på baggrund af ortofoto (DDO 2010) og regnes 

som akustisk bløde bortset fra befæstede arealer.  

5.2 Beregningspunkter 
Støjen er beregnet i referencepunkter ved naboejendomme svarende til positioner 

anvendt ifm. en tidligere VVM-undersøgelsen for Maarbjerg BioEnergy udført af 

Rambøll i november 2008.  

Referencepunkt Beskrivelse Højde over terræn 

1 Asmosevej 1 1,5 m 

2 Asmosevej 2 1,5 m 

3 Nørhedevej 3 1,5 m 

4 Nørhedevej 1 1,5 m 

5 Struer Landevej 20 1,5 m 

8 Struer Landevej 9 1,5 m 
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10 Boligområde B7 1,5 m 

 

5.3 Beregningsresultater 
Støjberegningerne er foretaget for dag-, aften- og natperioden med referencetids-

rum på hhv. 8, 1 og ½ time. 

De totale lydtrykniveauer LAeq korrigeret for driftstid er beregnet til de i nedenstå-

ende skema viste værdier (i dB(A)): 

Beregningspunkt Alle dage 

kl. 07-18 

Alle dage 

kl. 18-22 

Alle dage 

kl. 22-07 

1 - Asmosevej 1 39,1 38,4 38,4 

2 - Asmosevej 2 36,8 36,2 36,2 

3 - Nørhedevej 3 33,4 32,6 32,6 

4 - Nørhedevej 1 32,4 31,5 31,5 

5 - Struer Landevej 20 34,9 33,3 33,3 

8 - Struer Landevej 9 34,8 33,5 33,5 

10 - Boligområde B7 23,7 22,7 22,7 

  

Detaljerede beregningsresultater incl. beregnede immissionsbidrag for de enkelte 

støjkilder og summen af disse er vist i bilag 3. 

Virksomhedens støjbelastning Lr antages at være lig ovenstående LAeq-niveauer, da 

det ikke er muligt at vurdere om støjen i modtagepunkterne indeholder tydeligt 

hørbare rene toner eller impulser som kan udløse et tillæg på +5 dB. 

Endvidere er der foretaget støjberegning i et net af punkter (grid) med indbyrdes 

afstand på 10 meter til optegning af interpolerede støjniveaukonturer som vist i 

bilag 4. 

5.4 Ubestemthed 
Bestemmelse af den udvidede usikkerhed for beregning af støjbelastningen er ikke 

medtaget, da der er tale om en støjberegning til planlægningsbrug, hvor der ikke 

må tages hensyn til denne ved vurdering i forhold til grænseværdier.  
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6 Konklusion 
På grundlag af de udførte beregninger er virksomhedens samlede bidrag til støjbe-

lastningen Lr bestemt til (i dB(A)): 

Beregningspunkt Alle dage 

kl. 07-18 

Alle dage 

kl. 18-22 

Alle dage 

kl. 22-07 

1 - Asmosevej 1 39 38 38 

2 - Asmosevej 2 37 36 36 

3 - Nørhedevej 3 33 33 33 

4 - Nørhedevej 1 32 32 32 

5 - Struer Landevej 20 35 33 33 

8 - Struer Landevej 9 35 34 34 

10 - Boligområde B7 24 23 23 

 

Som det fremgår af ovenstående resultater vil virksomhedens støjbelastning være 

lavere end støjgrænseværdien i dag-, aften- og natperioden ved alle naboer. 



Signaturer

Grundkort

Højdekurve

Bygning

Støjskærm

Beregningspunkt

Terræn overflade

Kilde, punkt

Kilde, linie

Kilde, areal

RP1

RP2

RP3

RP4

RP5

RP8

lastvogn

proces 1

proces 2skorsten

lastvogn tomgang

4 x GR20 Målforhold 1 : 8000

00 40 80 160 240 320
m

Klient:

MEC I/S

Projekt:

Maabjerg Energy Concept

VVM

Støjredegørelse

Støjudbredelse fra:

Maabjerg BioEnergy

Modelgrundlag:

Jvf. notat.

Kildeomfang:

Jvf. notat.

Scenarie:

Dok. nr.

Dato

Udført af 

Kontr.

Godk.

: 1 Situationsplan

: 31.05.2012

: LFL

: 

: LFL

LAeq [dB(A)] - 1,5 m.o.t.

 <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <  



BILAG 2

Støjkilder - lydeffekt, driftsforhold mv.

Maabjerg BioEnergy

Kildenavn 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total [dB(A)] Kildehøjde

lastvogn 81,0 84,0 90,0 93,0 97,0 94,0 88,0 80,0 100,7 1,5

Drift: 133 transporter; ~ 16,6 enh/time kl. 07-18

Støjdata: tabelværdi, SoundPLAN (Støjdatabogen 1989), lastbil, kørsel svag acc, 10-20 kmt

lastvogn 72,0 75,0 79,0 84,0 87,0 84,0 78,0 69,0 90,8 1,5

Drift: hver lastvogn er forudsat at køre3 min. i tomgang

Støjdata: tabelværdi, SoundPLAN (Støjdatabogen 1989), lastbil, tomgang

processanlæg 1 78,0 83,0 87,0 91,0 92,0 91,0 84,0 74,0 97,1 5,0

Drift: 100% alle dage

Støjdata: tabelværdi, typisk frekvensspektrum for ekstern støj fra virksomheder

processanlæg 2 77,0 82,0 86,0 90,0 91,0 90,0 83,0 73,0 96,1 25,0

Drift: 100% alle dage

Støjdata: tabelværdi, typisk frekvensspektrum for ekstern støj fra virksomheder

skorsten 83,0 98,0 82,0 85,0 85,0 84,0 84,0 80,0 99,0 95,0

Drift: 100% alle dage

Støjdata: tabelværdi, typisk frekvensspektrum for ekstern støj fra virksomheder

GR20 82,0 87,0 91,0 95,0 96,0 95,0 88,0 78,0 101,1 5,0

Drift: 100% alle dage

Støjdata: jf. leverandør oplyst til < 70 dB(A) i 10 m afstand pr. anlæg, omregent til samlet LwA 

langsom kørsel med 

lastvogn

lastvogn i tomgang

process anlæg, div. 

ventilation og afkast

process anlæg, div. 

ventilation og afkast

afkast fra gasmotor og 

biofilter

4 stk. gasrensningsanlæg, 

GR20, Malmberg

File: P:\_Akustik\Stoj\LFL\Virksomhed\MEC bioethanol\res\støjkilder.xls

Sheet: BioEnergy
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SPS alle anlægMEC - Maabjerg Engergy Concept
Miljømåling - Ekstern støj

BILAG 3

SrcNo Støjkilde Kildetype LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name RP1 Floor 1. LAeq, 8h 44,7  dB(A) LAeq,1h 42,7  dB(A) LAeq, 0,5h 42,7

1 div vent 1 Area 29,78 29,78 29,78

2 div vent 2 Area 26,42 26,42 26,42

3 GR20 - 4 stk Area 36,78 36,78 36,78

4 lastvogn, BioEnergy Line 30,72

5 skorsten afkast 4-5 Point 29,21 29,21 29,21

6 lastvogn tomgang Point 22,71

7 RTO Area 39,49 39,49 39,49

8 lastvogn halm Line 39,01

9 lastvogn bioethanol Line 31,90

10 pilleanlæg 6 Point 23,79 23,79 23,79

11 RTO 7 Point 27,63 27,63 27,63

12 Renescience Area 31,31 31,31 31,31

13 lastvogn måbjerg Line 25,11

14 skorsten afkast 1-2-3 Point 26,63 26,63 26,63

Name RP10 Floor 1. LAeq, 8h 28,4  dB(A) LAeq,1h 27,7  dB(A) LAeq, 0,5h 27,7

1 div vent 1 Area 13,69 13,69 13,69

2 div vent 2 Area 13,27 13,27 13,27

3 GR20 - 4 stk Area 16,23 16,23 16,23

4 lastvogn, BioEnergy Line 16,71

5 skorsten afkast 4-5 Point 19,97 19,97 19,97

6 lastvogn tomgang Point 7,37

7 RTO Area 20,25 20,25 20,25

8 lastvogn halm Line 10,73

9 lastvogn bioethanol Line 12,21

10 pilleanlæg 6 Point 7,62 7,62 7,62

11 RTO 7 Point 4,08 4,08 4,08

12 Renescience Area 21,77 21,77 21,77

13 lastvogn måbjerg Line 14,00

14 skorsten afkast 1-2-3 Point 21,22 21,22 21,22

Name RP2 Floor 1. LAeq, 8h 42,3  dB(A) LAeq,1h 40,4  dB(A) LAeq, 0,5h 40,4

1 div vent 1 Area 27,86 27,86 27,86

2 div vent 2 Area 25,72 25,72 25,72

3 GR20 - 4 stk Area 34,08 34,08 34,08

4 lastvogn, BioEnergy Line 28,39

5 skorsten afkast 4-5 Point 27,70 27,70 27,70

6 lastvogn tomgang Point 20,83

7 RTO Area 35,94 35,94 35,94

8 lastvogn halm Line 36,10

9 lastvogn bioethanol Line 29,36

10 pilleanlæg 6 Point 21,01 21,01 21,01

11 RTO 7 Point 23,84 23,84 23,84

12 Renescience Area 32,79 32,79 32,79

13 lastvogn måbjerg Line 23,64

14 skorsten afkast 1-2-3 Point 27,17 27,17 27,17

 COWI 12-06-2012 Side 1

SoundPLAN 7.0
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Miljømåling - Ekstern støj

BILAG 3

SrcNo Støjkilde Kildetype LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name RP3 Floor 1. LAeq, 8h 38,1  dB(A) LAeq,1h 37,1  dB(A) LAeq, 0,5h 37,1

1 div vent 1 Area 25,31 25,31 25,31

2 div vent 2 Area 24,04 24,04 24,04

3 GR20 - 4 stk Area 29,39 29,39 29,39

4 lastvogn, BioEnergy Line 25,56

5 skorsten afkast 4-5 Point 25,57 25,57 25,57

6 lastvogn tomgang Point 15,65

7 RTO Area 30,29 30,29 30,29

8 lastvogn halm Line 27,82

9 lastvogn bioethanol Line 22,59

10 pilleanlæg 6 Point 17,21 17,21 17,21

11 RTO 7 Point 17,62 17,62 17,62

12 Renescience Area 31,82 31,82 31,82

13 lastvogn måbjerg Line 23,75

14 skorsten afkast 1-2-3 Point 27,47 27,47 27,47

Name RP4 Floor 1. LAeq, 8h 38,0  dB(A) LAeq,1h 37,0  dB(A) LAeq, 0,5h 37,0

1 div vent 1 Area 25,03 25,03 25,03

2 div vent 2 Area 23,11 23,11 23,11

3 GR20 - 4 stk Area 27,31 27,31 27,31

4 lastvogn, BioEnergy Line 25,24

5 skorsten afkast 4-5 Point 25,52 25,52 25,52

6 lastvogn tomgang Point 18,84

7 RTO Area 28,90 28,90 28,90

8 lastvogn halm Line 26,11

9 lastvogn bioethanol Line 21,22

10 pilleanlæg 6 Point 15,46 15,46 15,46

11 RTO 7 Point 16,45 16,45 16,45

12 Renescience Area 33,08 33,08 33,08

13 lastvogn måbjerg Line 25,01

14 skorsten afkast 1-2-3 Point 28,62 28,62 28,62

Name RP5 Floor 1. LAeq, 8h 37,6  dB(A) LAeq,1h 35,8  dB(A) LAeq, 0,5h 35,8

1 div vent 1 Area 27,01 27,01 27,01

2 div vent 2 Area 23,75 23,75 23,75

3 GR20 - 4 stk Area 29,12 29,12 29,12

4 lastvogn, BioEnergy Line 29,73

5 skorsten afkast 4-5 Point 27,82 27,82 27,82

6 lastvogn tomgang Point 20,55

7 RTO Area 30,53 30,53 30,53

8 lastvogn halm Line 23,48

9 lastvogn bioethanol Line 27,87

10 pilleanlæg 6 Point 18,48 18,48 18,48

11 RTO 7 Point 15,89 15,89 15,89

12 Renescience Area 23,92 23,92 23,92

13 lastvogn måbjerg Line 18,68

14 skorsten afkast 1-2-3 Point 22,23 22,23 22,23

 COWI 12-06-2012 Side 2

SoundPLAN 7.0
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Miljømåling - Ekstern støj

BILAG 3

SrcNo Støjkilde Kildetype LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name RP8 Floor 1. LAeq, 8h 37,8  dB(A) LAeq,1h 36,7  dB(A) LAeq, 0,5h 36,7

1 div vent 1 Area 20,19 20,19 20,19

2 div vent 2 Area 25,95 25,95 25,95

3 GR20 - 4 stk Area 27,55 27,55 27,55

4 lastvogn, BioEnergy Line 29,14

5 skorsten afkast 4-5 Point 30,61 30,61 30,61

6 lastvogn tomgang Point 10,98

7 RTO Area 28,66 28,66 28,66

8 lastvogn halm Line 20,71

9 lastvogn bioethanol Line 23,01

10 pilleanlæg 6 Point 17,02 17,02 17,02

11 RTO 7 Point 13,13 13,13 13,13

12 Renescience Area 30,25 30,25 30,25

13 lastvogn måbjerg Line 24,18

14 skorsten afkast 1-2-3 Point 27,52 27,52 27,52

 COWI 12-06-2012 Side 3

SoundPLAN 7.0
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Bilag D Grundplan over MEC 
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Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed  
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 
 
 

 
 
Kilde: Figur 1. i ansøgningsmaterialet 
 



 

Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste 
Nedenstående liste opsummerer love, bekendtgørelser og 
vejledninger, som er lagt til grund for denne afgørelse. Listen er ikke 
udtømmende i forhold til øvrige love og bekendtgørelser, som 
virksomheden i den daglige drift skal overholde. 

 
Love 
1. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse 

nr. 879 af 26. juni 2010 
2. Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. 

september 2009 med senere mindre ændringer. 
 
Bekendtgørelser: 
1. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder 

(godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 486 af 25. maj 2012. 
2. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private 

anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning, nr. 1510 af 15. december 2010 med senere mindre 
ændringer 

3. Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer (risikobekendtgørelsen), nr. 1666 af 14. 
december 2006. 

4. Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 1415 af 
12. december 2011.  

5. Bekendtgørelse om biomasseaffald 
(biomassebekendtgørelsen), nr. 1637 af 13. december 2006 
med senere ændringer 

6. Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav 
til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller 
havet, nr. 1022 af 25. august 2010. 

7. Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af 
miljøoplysninger, nr. 210 af 3. marts 2010 

 
Vejledninger: 

1. Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra 
virksomheder (luftvejledningen) 

2. Nr. 2/2002 om B-værdivejledningen 
3. Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
4. Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
5. Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
6. Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra 

virksomheder. 
7. Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 
8. Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 

 



 

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra 
Miljøstyrelsen 

1. Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og 
grundvandsforurening på industrivirksomheder 

2. Miljøprojekt nr. 1252/2008 om supplement til B-
værdivejledningen 

3. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, 
infralyd og vibrationer i eksternt miljø.  

4. Miljøprojekt 1136/2006 om forebyggelse af lugt og andre 
barrierer for biogasanlæg 

5. Miljøprojekt nr. 112/1989 om kvantitative og kvalitative 
kriterier for risikoaccept 

6. Arbejdsrapport nr. 8/2008 om acceptkriterier i Danmark og 
EU 

7. Arbejdsrapport nr. 4/2007 om vurdering af sundheds- og 
miljømæssige risici i forbindelse med gasudslip på 
risikovirksomheder 

 
Andet materiale 

1. AT-vejledning nr. C.0.3/2006 om kontrol med risikoen for 
større uheld med farlige stoffer  

2. AT-vejledning nr. D.2.7/2002 om projektering og drift af 
biogasanlæg 

 
 

 



 

 

Bilag E: Liste over sagens akter 
 
 COWI, 2012: Ansøgning om miljøgodkendelse (Bilag A) 
 COWI, 2012: Maabjerg Energy Concept, VVM-redegørelse  
 COWI, 29. november 2012: Tillæg til sikkerhedsdokument for 

Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hydrogen 
 COWI: 8. marts 2012: Maabjerg Bioenergy/Hydrogen. 

Anmeldelse efter risikobekendtgørelsen. 
 Holstebro Kommune, 31. august 2012: Afgørelse om at 

ændringer i udspredningsarealer og separationspraksis for 
Maabjerg Bioenergy A/S ikke er VVM-pligtige. 

 Rambøll, januar 2012: Sikkerhedsdokument, Maabjerg 
Bioenery 

 Holstebro Kommune, 21. maj 2012: Maabjerg Bioenergy. 
Etablering af RO anlæg. Miljøgodkendelse og afgørelse efter 
VVM-bekendtgørelsen 

 Holstebro Kommune, 22. september 2012: Maabjerg 
Bioenergianlæg, Miljøgodkendelse, Risikoafgørelse, 
spildevandstilladelse 

 Holstebro Kommune, november 2008: Maabjerg 
Bioenergianlæg, Miljørapport/VVM-redegørelse 
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