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1. INDLEDNING 
 
Denne miljøgodkendelse omfatter ændringer på Måbjergværket og 
etableringen af Maabjerg Renescience, som begge er en del af MEC-
projektet. 
 
Miljøgodkendelsen er et tillæg til Måbjergværkets gældende 
miljøgodkendelser.  
 
MEC (Maabjerg Energy Concept) omfatter følgende delprojekter: 
 

 Biogasanlæg (Maabjerg Bioenergy) 
 Brintproduktion (Maabjerg Hydrogen)  
 Bioethanolproduktion (Maabjerg Bioethanol) 
 Affaldsforbrænding (Måbjergværket) 
 Forbehandling af husholdningsaffald (Maabjerg Renescience) 

 
Projektet omfatter ombygning af Måbjergværket, så det kan 
forbrænde fiberen fra biogasproduktionen på Maabjerg Bioenergy og 
ligninen fra ethanolfremstillingen på Maabjerg Bioethanol. 
Måbjergværket udbygges med et affaldsbehandlingsanlæg 
(Renescience), der forbehandler husholdningsaffald, så det skilles ad i 
en organisk del, der anvendes til at producere biogas hos Maabjerg 
BioEnergy og en fast og forbrændingsegnet del, der forbrændes på 
Måbjergværket. 
  
Måbjergværket består i dag af 2 affaldsfyrede kedler samt en kedel for 
indfyring af halm, flis og andre biobrændsler.  

Det er MECs udgangspunkt, at projektet omfatter følgende ændringer 
af installationer på Måbjergværket: 

› Udfasning af den ene affaldskedel 

› Stop for indfyring af halm på biolinjen. Nuværende halmlager og 
halmhåndtering udfases 

› Ombygning af halmlinje til fyring med lignin. Skovflis kan 
anvendes som reservebrændsel 

› Udskiftning af den nuværende turbine. 

Der etableres følgende nyanlæg: 

› En supplerende biokedel til fyring med lignin og skovflis som 
reservebrændsel 
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› Anlæg for tørring af biofiber 

› Ny dampturbine 

› Varmepumper med udnyttelse af spildvarme fra 
bioethanolanlægget for produktion af fjernvarme 

› Tørkølere for forsyning af køling til bioethanolproduktionen 

› Rørbro for forsyningsledninger til bioethanolproduktionen 

› Forsyningsledning med varme til Renescience-anlægget. 

Holstebro Kommune har den 8. oktober 2012 truffet afgørelse i 
henhold til affaldsbekendtgørelsen om, at lignin fra Maabjerg 
Bioethanolanlæg ikke skal klassificeres som et affaldsprodukt, men 
derimod som et biprodukt, der kan gå under fællesbetegnelsen 
biomasseaffald.  

Det er udgangspunktet for denne miljøgodkendelse, at de 
eksisterende grænser for Måbjergværkets påvirkning af omgivelserne 
fortsat overholdes. For nye kedler fastsættes grænseværdierne på 
baggrund af BAT. 
 
De fleste af de gældende miljøgodkendelser for Måbjergværket 
opretholdes, dog foretages der nogle konsekvensrettelser af enkelte 
vilkår, hvilket fremgår nærmere af denne miljøgodkendelse.   
 
Miljøgodkendelsen af 6. november 2006 ophæves helt. 
 
De hidtil gældende miljøgodkendelser og afgørelser er: 
 

 Afgørelse af 3. november 2005 om revision af 
miljøgodkendelse 

 Ophæves: Afgørelse af 6. november 2006 om ændring af 
vilkår  

 Afgørelse af 24. juli 2009 til behandling af sulfatholdigt 
spildevand 

 Afgørelse af 29. marts 2010 til forbrænding af visse typer 
farligt affald 

 Afgørelse af 26. september 2011 om anvendelse af biogas på 
overhedere 

 Påbud af 1. april 2011 om straksindberetning 
 
De fem af ovenstående afgørelser er således fortsat gældende.  
 

 4 



 

Virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse kan ses i bilag A. ./. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om 
miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed ombygning af 
Måbjergværket til forbrænding af fiber fra biogasproduktion og af 
lignin fra bioethanolproduktion samt opførelse og drift af Maabjerg 
Renescience til behandling af husholdningsaffald.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i 
miljøbeskyttelsesloven. 
 
Følgende vilkår i miljøgodkendelse af 3. november 2005 ophæves: 
 
Vilkår 3.2.38 
Vilkår 3.2.39 
Vilkår 3.2.42 
 
Miljøgodkendelse af 6. november 2006 ophæves helt.  
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår: 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis ombygninger i forbindelse med 

ændringerne ikke er påbegyndt inden 4 år fra godkendelsens 
dato. 

 
A2  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være 

tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være 
orienteret om godkendelsens indhold. 

 
A3  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. 
 

Hvor fristen er anført som ”straks”, er fristen førstkommende 
hverdag kl. 16.  
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 Øvrige krav om indberetning fremgår af de gældende 
miljøgodkendelser og af denne afgørelses vilkår G1. 

 
A4 Miljøgodkendelsens vilkår skal overholdes såvel i bygge- og 

anlægsfaser som i driftsfasen. 
 
Indretning og drift 
 
B1 Virksomheden må være i drift 24 timer i døgnet på alle ugens 7 

dage under forudsætning af, at alle vilkår i miljøgodkendelsen 
overholdes.      

 
B2 Følgende stoffer må opbevares på virksomheden i de angivne 

maksimale voluminer: 
Produkter/råvarer Klassificering Maksimalt oplag 
Lignin Produkt bestående 

af vegetabilsk 
materiale fra 
landbrug 

1.600 m3 

Enzymer Xn 
(sundhedsskadelig) 

30 m3 

 
                            
 

Modtagelse af affald 
B3 Det skal sikres, at der er undertryk i alle modtageområder for 

affald og affaldsfraktioner, og at luften herfra anvendes som 
forbrændingsluft. 
 
Kontrol af affald 

B4  Virksomheden skal ved modtagelse af hvert affaldslæs såvel 
direkte til affaldssiloen som ved Renscienceanlægget sikre, at 
der foreligger alle nødvendige oplysninger om affaldet til at 
vurdere, om det må modtages på anlægget. 

 
B5 Virksomheden skal registrere vægten af hvert affaldslæs og 

føre journal over modtagne mængder af affald fordelt på de 
affaldstyper, anlægget er godkendt til at modtage. 

 
B6  Virksomheden skal i forbindelse med indvejning, aflæsning og 

opblanding føre visuel kontrol med alle læs affald, der 
modtages. 

 
I det omfang det er praktisk muligt, skal større affald (f.eks. 
køleskabe, cykler etc.), som anlægget ikke er godkendt til at 
modtage, fjernes. 
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B7  Virksomheden skal foretage stikprøvevis modtagekontrol af 
alle affaldslæs, bortset fra læs med dagrenovation og 
dagrenovationslignende erhvervsaffald. 

 
Virksomheden skal planlægge, etablere og drive et system, der 
sikrer, at læs udtages til stikprøvevis modtagekontrol i 
tilstrækkeligt omfang og uden, at modtagekontrollen varsles 
for leverandørerne og affaldstransportørerne. Planerne for 
modtagekontrollen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden 
mindst 1 gang årligt.  

 
Affaldsfraktioner, som anlægget ikke er godkendt til at 
modtage, og som konstateres i forbindelse med 
modtagekontrol, skal frasorteres, inden det øvrige affald føres 
til i affaldssiloen. Det frasorterede affald må ikke forbrændes 
på anlægget. 

 
Undtaget herfra er affald, f.eks. pap og papir, som burde være 
genanvendt, men hvor efterfølgende genanvendelse ikke 
længere er mulig. 
Den stikprøvevise modtagekontrol skal udføres med følgende 
kontrolhyppighed: 

 
Kontrolklasse Kontrolhyppighed 

 
Lempet kontrol 1 % 

 
Normal kontrol  
 

5 % 

Skærpet kontrol 15 % 
 

 
Det skal tilstræbes, at der som minimum udføres stikprøvevis 
modtagekontrol med 2 affaldslæs pr. år pr. affaldstransportør 
og under alle omstændigheder for mindst 75 % af 
affaldstransportørerne. 

 
Virksomheden skal løbende fastsætte en individuel 
kontrolklasse (lempet, normal eller skærpet kontrol) for den 
enkelte affaldstransportør. 

 
Alle affaldstransportører skal som udgangspunkt være 
omfattet af kontrolklassen normal kontrol. 

 
Virksomheden skal skærpe og kan lempe kontrolklassen for 
den enkelte affaldstransportør ud fra følgende kriterier: 
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Skærpelse/lempelse af 
kontrolklasse 
 

Kriterium for skærpelse 
/lempelse 
 

Lempet kontrol → normal 
kontrol 
 

Fejlprocent > 5 % 
 

Normal kontrol → skærpet 
kontrol 
 

Fejlprocent > 10 % 
 

Skærpet kontrol → normal 
kontrol 
 

Fejlprocent < 10 % 
 

Normal kontrol → lempet 
kontrol 
 

Fejlprocent < 5 % 
 

 
 
 

Kriterierne for henholdsvis skærpelse og lempelse af 
kontrolklasse er fastsat som tilladelige fejlprocenter i de læs, 
der er udtaget til stikprøvevis modtagekontrol. 

 
  Dagrenovation og dagrenovationslignende 

erhvervsaffald 
B8 Der skal foretages visuel stikprøvekontrol på dagligt 3-5 

affaldslæs med dagrenovation og dagrenovationslignende 
affald på alle hverdage for at vurdere, om affaldet er i 
overensstemmelse med anlæggets positivliste og eventuelle 
tillæg til denne. Hver kontrol skal noteres i journal med 
minimum klokkeslæt for aftipning, vognmands-identifikation 
og vurdering af overholdelse og i tilfælde af ikke-overholdelse 
også en kort beskrivelse af afvigelsen. 

 
B9  Virksomheden skal føre journal over: 

 Antal modtagne læs affald, fordelt på læs med dagrenovation 
og dagrenovationslignende affald, læs med forbrændingsegnet 
erhvervsaffald, 

 Antal læs, der er udtaget til stikprøvevis modtagekontrol, 
fordelt på henholdsvis lempet, normal og skærpet 
kontrolklasse, 

 Kvartalsvis opgørelse over antal affaldstransportører, der er 
omfattet af henholdsvis lempet, normal og skærpet 
kontrolklasse,  

 Antal læs, hvor der i forbindelse med den visuelle 
modtagekontrol konstateres affaldsfraktioner, som anlægget 
ikke er godkendt til at modtage. Mængde og type af frasorteret 
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affald samt affaldstransportør oplyses årligt til 
tilsynsmyndigheden.  

 
Journalen skal opbevares i mindst 3 år, og den skal kunne 
vises til  tilsynsmyndigheden på forlangende. 

 
Forbrænding af affald 

B10 På ovnlinjen for affaldsforbrænding må der afbrændes affald i 
henhold til den til enhver tid gældende positivliste, jf. vilkår 
3.2.3 i miljøgodkendelse af 3. november 2005.  Biofiber fra 
biogasproduktion og RDF-affald tilføjes med denne afgørelse 
den gældende positivliste. 

 
 Der må endvidere forbrændes farligt affald, jf. 

miljøgodkendelse af 29. marts 2010. 
 
 Efter gennemførelse af MEC-projektet må værket 

forbrændingsmæssigt maksimalt være bestykket med 1 
ovnlinje til affaldsforbrænding.  

 
 Den nominelle forbrændingskapacitet på ovnlinjen er 

maksimalt 11 tons. pr. time ved en brændværdi på 11 GJ/ton. 
 

Forbrænding af biomasse 
B9  På biomassekedlerne må forbrændes affald i henhold til 

biomasseaffaldsbekendtgørelsen, og kommunale anvisninger 
som meddeles efter biomassebekendtgørelsen.  

 
 Endvidere må forbrændes produkter bestående af vegetabilsk 

materiale fra landbrug eller skovbrug, der kan anvendes som 
brændsel for at udnytte energiindholdet.  

 
 Efter gennemførelse af MEC-projektet må værket 

forbrændingsmæssigt maksimalt være bestykket med 2 kedler 
til forbrænding af lignin og biomasse. Den samlede nominelle 
indfyrede termiske effekt må maksimalt være 62 MW. 

  
Orientering om endeligt projekt 

B10  Endelige og 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 tilsynsmyndighedens 
orientering senest 3 måneder efter udnyttelse af denne 
miljøgodkendelse. 

 
 Ovenstående indbefatter også rørledninger mellem MEC-

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

 
 Indretning som følge af risikoforhold i MEC-projektet 
B11 Glaspartier i udvendige facader skal udføres med forstærket 

vinduesglas af en type svarende til minimum 3M Scotchfield, 
Ultra sikrings- og sikkerhedsfilm. 

 
 
Luftforurening 

 
Støv 

C1 Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige diffuse 
støvgener udenfor virksomhedens område. 
Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige. 

 
Afkasthøjder og luftmængder  

C2 Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde 
de værdier, der er anført her: 

 
Afkast fra Nr. i henhold til 

ansøgning om 
miljøgodkendelse 

Nr. i 
henhold 
til VVM-
redegørel
sen 

Minimal 
afkasthøjde 
(meter) 

Maksimal 
luftmængde 
(Nm3/time) 

Biokedel 1 Bio 1 (Afkast A) 2 120 75.600 
Biokedel 2 Bio 2 (Afkast B) 3 120 36.000 
Affaldsforbrænding Affald 1 (Afkast C) 1 120 79.200 
Slamtørring Tørring 4 75,5 90.000 
 
 

Emissionsgrænser for biokedler 
C3 

Stof 

Emissionsgrænse 
Mg/Nm3 

 
 

 Biokedler 

SO2 
200 

NOx 150 

Total støv 5 

CO 80 

Referencetilstand (0 oC, 101,3 kPa, tør gas og 6 % O2).  
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Immissionskoncentration 
C4 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne 

(immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne 
grænseværdier (B-værdier): 

 

Stof 
B-værdi 
mg/m3 

SO2 0,25 

NOx 0,125 

Støv mindre end 
10 µm 

0,08 

HCl 0,05 

HF 0,02 

CO 1 

Cd 0,00001 

Tl 0,0003 

Hg 0,0001 

Sb 0,001 

As 0,00001 

Pb 0,0004 

Cr 0,001 

Co 0,0005 

Cu 0,01 

Mn 0,001 

Ni 0,0001 

V 0,0003 

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

 
Emissioner fra siloer 

C5  Siloer til støvende produkter som kalk, aktivt kul, 
røggasrensningsprodukt, brændsler m.v. skal være etableret 
med filter til rensning af fortrængningsluften for totalt støv. 

 12



 

Filteret på hver silo skal begrænse emissionen af totalt støv til 
mindre end 5 mg/Nm3. 
 
Kontrol af luftforurening - biokedler 
Luftforurening 
I vilkår om luftforurening defineres: 

 mg/Nm3 som emissionen i mg/m3 ved referencetilstanden (n, 
t, 11 % O2) 

 ng/Nm3 som emissionen i ng/m3 ved referencetilstanden 
(n, t, 11 % O2) 

 den faktiske driftstid som det tidsrum hvor der forbrændes 
affald på risten, inkl. antændings- og udbrændingsfasen, så 
længe der er affald på risten 

 valideret værdi som 
1. emissionen af en given parameter i mg/m3(ref.) efter fradrag 
af 95 % konfidensintervallet, hvis den pågældende 
parameter følger og har bestået alle QAL-trin i DS/EN 
14181 og ISO/DS 14956 
2. emissionen af en given parameter i mg/m3(ref.) uden 
fradrag af 95 % konfidensintervallet, hvis den pågældende 
parameter ikke følger eller ikke har bestået alle QAL-trin i 
DS/EN 14181 og ISO/DS 14956 

 Alle QAL-trin i DS/EN 14181 og ISO/DS 14956 som QAL1 i 
ISO/DS 14956 samt QAL2, QAL3 og AST i DS/EN 14181. 

   
 
 Regler for overholdelse af emissionsgrænser for CO, 

støv, SO2, og NOx  
C6 Emissionsgrænseværdierne for CO, støv, SO2 og NOx anses for 

overholdt, når alle følgende betingelser er overholdt inden for 
et kalenderår: 

 
 Ingen validerede gennemsnitsværdier af 

emissionskoncentrationen over driftstiden i en kalendermåned 
overskrider emissionsgrænseværdierne 

 Ingen validerede døgngennemsnit overskrider 110 % af 
emissionsgrænserne 

 95 % af alle de validerede timegennemsnitsværdier i årets løb 
overholder 200 % af de relevante emissionsgrænseværdier 

 
De validerede gennemsnitsværdier pr. time og pr. dag 
bestemmes fra de gyldigt målte timegennemsnitsværdier efter 
fratrækning af værdien af konfidensintervallet. 
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Døgn, hvor mere end tre timegennemsnitsværdier er ugyldige, 
fordi det automatiske målesystem ikke fungerer korrekt eller er 
under vedligeholdelse, valideres ikke. 

 
Hvis mere end 10 døgn i løbet af et år ikke er gyldige på grund 
af, at mere end 3 timemiddelværdier er ugyldige, fordi AMS-
udstyret ikke fungerer korrekt eller er under vedligeholdelse, 
så vil tilsynsmyndigheden stille krav om, at der træffes 
passende foranstaltninger til at gøre AMS-udstyret mere 
pålideligt. 

 
Emissionsgrænsen for CO anses for overholdt, hvis 
gennemsnitsværdien af emissionskoncentrationen over 
driftstiden i en kalendermåned ikke overstiger 
emissionsgrænseværdien. 

     
Ved bestemmelse af gennemsnitsværdierne indgår ikke 
opstarts- og nedlukningsperioder. Opstartsperioden er 
tilendebragt, når kedlen kan levere en dampproduktion på 2 
tons pr. time eller derover. Nedlukningsperioden starter, når 
kedlen leverer en dampproduktion på 2 tons pr. time eller 
derunder.   

 
Krav til måling/beregning af emissionen af HCl og HF 
samt regler for overholdelse af 
emissionsgrænseværdierne for disse stoffer 

 Emissionsgrænseværdierne for HCl og HF skal hvert 
kalenderår dokumenteres overholdt ved præstationskontrol 
eller ved beregning på grundlag af henholdsvis klorider og 
fluorider i brændslet 

 
En præstationskontrol skal omfatte 3 enkeltmålinger hver af 
en varighed på 1 time. En emissionsgrænseværdi anses for 
værende overholdt, hvis det aritmetiske gennemsnit af 
koncentrationerne bestemt ved enkeltmålingerne er mindre 
end eller lig med emissionsgrænseværdien. 

 
Luftemissionsmålinger skal udføres i henhold til 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001, Luftvejledningen, 
herunder efter de metoder der er angivet i vejledningen. 

 
Detektionsgrænsen skal være mindst 10 % af den 
emissionsgrænseværdi, der skal kontrolleres. 
Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der hvert år foretages op 
til 2 præstationsmålinger af HCl og HF. 
 
Kontroludstyr for de biomassefyrede kedler 
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C7 Der skal i røggaskanalen for de biomassefyrede kedler være 
installeret automatisk målende systemer (AMS-udstyr) som 
kontinuert måler emissioner af nedenstående stoffer, og som 
kontinuert registrerer nedenstående driftsparametre: 

 
Stof Driftsparametre 

 Ilt 
SO2 Røggastemperatur 
NOx Tryk 
Støv Vanddampindhold(*) 
CO  

  (*): Ikke nødvendig, forudsat at gasprøven tørres, inden emissionerne analyseres. 

 
Målestedets indretning og placering skal være i 
overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens til 
enhver tid gældende luftvejledning, p.t. vejledning nr. 2/2001, 
kapitel 8. 

 
Krav til kvaliteten af AMS-måleudstyr 
Værdien af 95 %-konfidensintervallet i forbindelse med et 
enkelt måleresultat må ikke overskride henholdsvis: 

 
a) 20 % af emissionsgrænseværdien for NOx og SO2, og 
b) 30 % af emissionsgrænseværdien for støv 
c) 10 % af emissionsgrænsen for CO 

 
Egenkontrol for AMS-udstyr 
Driftsherren skal lade foretage kontrol og kalibrering af AMS-
udstyr i henhold til de enhver tid gældende retningslinjer fra 
Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af 
emissioner til luften, p.t. rapport nr. 39/2007 ”Anbefalinger til 
praktisk anvendelse af DS/EN 14181”. 

 
Gennemsnitsværdierne over henholdsvis en kalendermåned og 
48 timer bestemmes på grundlag af timemiddelværdierne, 
hvor der gælder de krav til valide timemiddelværdier og AMS-
område, der fremgår af rapportens anbefalinger, p.t. 
anbefaling nr. 36 og 50. 

 
Resultatet af den årlige egenkontrol/kalibrering skal være 
tilsynsmyndigheden i hænde senest 3 måneder efter, at 
kontrollen/kalibreringen er udført. 

 
Der skal føres journal over gennemførte kvalitetssikringer af 
AMS-udstyr, så virksomheden til enhver tid kan dokumentere, 
at standarderne er overholdt. 

 
  Der henvises i den forbindelse p.t. til: 
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QAL 2: Kvalitetssikring af installation 
 

På basis af test og parallelmålinger: 
- Undersøges funktionalitet 
- Fastlægges kalibreringsfunktionen 
- Eftervises om kvalitetskrav er opfyldt 

 
QAL 2 skal gennemføres hvert 5. år. 

 
Løbende kvalitetssikring baseret på aflæsninger af nul og span 
(QAL 3) skal være indført. 

 
AST (Annual Surveillance Test) skal udføres mindst 1 gang om 
året og skal ved hjælp af parallelmåling med referencemetoder 
omfatte: 

 
- En undersøgelse af funktionalitet 
- En eftervisning af kalibreringsfunktion og linearitet 
- En eftervisning af, om kvalitetskravet fortsat er opfyldt 

 
Efter første QAL 2- kalibrering kan efterfølgende QAL 2-
kalibreringer erstattes af en funktionstest som ved AST og 
præstationskontrol, hvis emissionerne er permanent lave, jf. 
p.t. anbefaling 14 og 18 i rapport nr. 39/2007. 

 
Hvis AMS-udstyret ved AST-testen ikke opfylder krav til 
variabilitet og/eller kalibreringsfunktionen bedømmes til ikke 
længere at være gyldig, skal der udføres en ny QAL 2-
kalibrering. 

 
C8 Målesteder for præstationsmålinger skal være indrettet og 

placeret i overensstemmelse med retningslinjerne i kapitel 8 i 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001(Luftvejledningen). 

 
Der skal være god plads omkring målestedet, så manuelt 
emissionsmåleudstyr kan håndteres og indføres i røgrøret på 
en praktisk måde. 

 
Krav til luftmåling 

C9  Luftmålinger på afkast fra de biomassefyrede kedler skal 
foregå på det til kedlen hørende røggasrør. Målingerne kan 
dog finde sted efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. 

 
Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er 
akkrediteret af DANAK til at udføre de konkrete 
luftkontrolmålinger. Ved analyserne skal benyttes følgende 
analysemetoder: 
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Stof Standard/Metodeblad 
HCl DS/EN 1911 / MEL-19 
HF ISO/FDIS 15713 / MEL-19 
O2 DS/EN 14789 / MEL-05 

 
Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt 
tilsynsmyndigheden har accepteret dette. 
Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10 % af 
grænseværdierne. 

 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade 
MEL-22, skal være overholdt. 

 
Lugt 
 

Kontrol af lugt 
D1  Virksomheden skal inden 6 måneder, dog senest den 31. 

december 2017, efter at godkendelsen er taget i brug, ved 
målinger dokumentere, at lugtvilkåret (vilkår 3.3.11 i 
miljøgodkendelse af 3. november 2005) er overholdt.  
Dokumentationen skal inden 3 måneder efter, at målingerne 
er gennemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med 
oplysninger om driftsforholdene under målingen. 
Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i 
papirformat og digitalt. 

 
 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og 
målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede 
prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til 
bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske 
Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende 
akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s 
multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med 
principperne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af 
koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens 
referencelaboratorium. 
 
Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller 
efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages 
mindst 3 lugtprøver for hvert afkast. Det aftales med 
tilsynsmyndigheden, hvilke afkast der indgår i målingerne. 
 
Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med 
OML-metoden. Det skal forinden aftales med 
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tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for midlingstid, 
og om beregningerne skal udføres for resultater, der er 
korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor. 
 
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre 
end 50 %, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af 
det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. 
 
Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne 
overskrider 50 %, skal der:  

 enten foretages et fornyet antal målinger, indtil 
standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller 

 udføres beregninger på baggrund af det geometriske 
gennemsnit af måleseriens lugtemissioner. 

 
Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil 
er mindre end eller lig med grænseværdien. 
 
Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden 
finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, 
kan der kun kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne 
afholdes af virksomheden. 

 
Støj 

 
Støjgrænser 

 Lavfrekvent støj og infralyd  
F1 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens 

samlede bidrag til lavfrekvent støj eller infralyd i 
naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier 
indendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for 
ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor 
støjen er kraftigst.  

 

Anvendelse Tidspunkt 
A-vægtet 
lydtrykniveau 
(10-160Hz), dB 

G-vægtet 
infralydniveau dB 

kl. 07-18 25 85 Beboelsesrum og 
lignende 

kl. 18-07 20 85 

Kontorer og 
lignende  
støjfølsomme 
rum 

Hele døgnet 30 85 

Øvrige rum i 
virksomheder 

Hele døgnet 35 90 
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Vibrationer  
Vibrationer fra virksomheden må ikke overstige nedenstående 
grænseværdier i naboområderne.  
 

Anvendelse 
KB-vægtet 
accelerationsniveau, 
Llw i dB 

Boliger i boligområder (hele døgnet), 
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-7 
Børneinstitutioner og lignende 

75 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 
Kontorer, undervisningslokaler o.l. 

80 

Erhvervsbebyggelse 85 

 
 

Kontrol af støj, infralyd og vibrationer 
F2 Virksomheden skal inden 6 måneder efter, at godkendelsen er 

taget i brug, dog senest 31. december 2017 dokumentere, at 
vilkår for støj (vilkår 3.3.13 i miljøgodkendelse af 3. november 
2005), infralyd og vibrationer er overholdt. 

 
Dokumentationen skal tilsendes tilsynsmyndigheden sammen 
med oplysninger om driftsforholdene under målingen.  

 
 Krav til målinger 

Virksomhedens støj, infralyd og vibrationer skal dokumenteres 
ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra 
Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 
5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder samt 
orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, 
infralyd og vibrationer i eksternt miljø.  
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med 
mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som 
”Miljømåling – ekstern støj” af en enhed, som er optaget på 
Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier.  
 
Støj-, infralyd- og vibrationsdokumentationen skal gentages, 
når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støj-, 
infralyd- og vibrationsgrænserne er overholdt, kan der højest 
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kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af 
virksomheden.  

 
 
Definition på overholdte støj-, infralyd- og 
vibrationsgrænser 

F3 Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller 
beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end 
eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes 
samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med 
Miljøstyrelsens anvisninger.  

 
Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer 
anses for overholdt, hvis de målte værdier er mindre end eller 
lig med grænseværdien.  

 
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 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. 

 
  
Jord og grundvand 
 
I1 Beholdere med flydende stoffer skal opbevares i egnede 

beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag 
og beskyttet mod vejrlig. Beholdere skal stå på en oplagsplads 
med impermeabel belægning uden afløb eller med 
afspæringsventil. Oplagspladsen skal være indrettet således, at 
spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden 
mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. 
Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i 
området. Beholdere skal være sikret mod påkørsel 
 
Ved impermeabelt areal forstås et område med tæt belægning, 
der kan modstå de forurenende stoffer, som findes i og vil kunne 
frigives fra produkter og affald, der håndteres på arealet, således 
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at de forurenende stoffer ikke kan sive ned til jord og grundvand 
gennem belægningen. 

 
Det skal via klimasikring af opsamlingskapaciteter sikres, at 
værkets vandinstallationer er dimensioneret til håndtering af 
fremtidige forventelige større regnvandsmængder. 

 
 

I2 Tanke skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt 
gennemtrængelige materialer. Tankene skal kunne modstå 
påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, 
omrøring, tømning og overdækning. 
 
Af- og pålæsning må kun finde sted på et dertil indrettet 
omlæsningsareal. Hvor der foregår udendørs af- og pålæsning, 
skal der således etableres et sådant areal.  
 
Tanke skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal 
udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 
 
Tanke, der er hævet over jordoverfladen, skal stå på et 
fundament med en tæt opsamlingsrende eller -beholder, der kan 
opsamle eventuel udsivning fra tanke eller samlinger ved tank. 
Øvrige beholdere, tanke og bassiner skal være forsynet med en 
underliggende tæt membran, samt dræn med inspektionsbrønd, 
der muliggør prøvetagning. Membranen skal leve op til kravene i 
DS/INF 466 om membraner til deponeringsanlæg. 

 
I3 Der skal etableres systemer til overvågning og monitering af 

rørledninger og tanke, som registrerer eventuel lækage og 
derved sikrer en hurtig indsats.  
 

I4 Omlæsningsarealer skal være udført af bestandige og for 
fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal 
kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved 
fyldning og tømning og fra de oplagrede stoffer. Arealerne skal 
indrettes så 

 køretøjer, der påfylder og afhenter de oplagrede stoffer, kan 
være på pladsen,  

 stoffer, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden 
for pladsen  

 at overfladevand fra pladsen ledes til bassin med tæt bund og 
sider med kontrolleret afledning. 

I5 Rengøring af køretøjer må kun ske på befæstet areal indendørs 
eller udendørs, med fald mod opsamlingsbeholder eller afløb, 
hvorfra der sker kontrolleret afledning. 
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I6 Overfladevand fra parkeringsarealer, tagvand og interne 
køreveje samt drænvand under tanke skal ledes til bassin med 
tæt bund og sider med kontrolleret afledning. 

I7 Virksomheden skal føre kontrol med tanke, impermeabel 
belægninger, dræn, rørføringer, funktionsafprøvninger af 
alarmer m.m. Der skal føres dokumentation for udført 
egenkontrol. 

I8 Der skal udarbejdes og ske løbende vedligehold af en 
beredskabsplan til sikring af hurtig og korrekt indsats ved større 
utilsigtede hændelser.  

I9 Inden idriftsættelse af ændringerne som følge af MEC-projektet 
skal der til tilsynsmyndighedens accept jævnfør ovenstående 
vilkår fremsendes redegørelse for overvågningssystemer (vilkår 
I3), kontrolprocedure (vilkår I7) og beredskabsplan (vilkår I8).   

 
Straksindberetning 
 
K1  Virksomheden skal straks underrette tilsynsmyndigheden, 

hvis kontrolmålingerne viser, at emissionsgrænseværdierne 
for biokedlen er overskredet.  

 
Alt skal sendes skriftligt med e-post eller papirpost.  

 
Hvor fristen er anført som ”straks”, er fristen førstkommende 
hverdag kl. 16.  

 
Der skal endvidere indsende en redegørelse med dato og 
tidsrum for overskridelsen af den enkelte emissionsparameter 
samt for tiltag for at undgå lignende overskridelser fremover. 
 
Fristen for indsendelse af denne redegørelse er den 20. i den 
efterfølgende måned. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
 
Om- og udbygningerne på Måbjergværket i forbindelse med MEC-
projektet sker på Måbjergværkets nuværende areal. 
 
Ansøger har lagt til grund, at det ønskes, at værkets hidtidige drift 
fortsat kan finde sted. Der lægges dog op til, at blandt andet farligt 
affald vil blive forbrændt i lavere mængder end hidtil, og at 
indfyringen af halm, som nu finder sted på biokedlen, vil ophøre. Til 
gengæld ønskes RDF og biofibre optaget på værkets positivliste, som 
affaldstyper der kan forbrændes.  
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 således fastlagt uændrede B-værdier for 
luftforurening, uændrede støjgrænser, uændrede grænser for 
maksimale lugtbidrag i omgivelserne. 
Der er af hensyn til Måbjergværkets beliggenhed i et OSD-område 
(Område med Særlige Drikkevandsinteresser) fastsat skærpede vilkår 
omkring tætheden af alle dele af håndteringen af råvarer, 
restprodukter, spildevand m.v.   

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 
kommuneplanretningslinjer og en VVM-redegørelse for det anmeldte 
Maabjerg Energy Concept. 
 
Kommuneplantillægget indeholder retningslinjer for lokalisering af 
risikovirksomhed, da der indgår anlæg i Maabjerg Energy Concept, 
der er omfattet af risikobekendtgørelsen. 
 
Der er i VVM-redegørelsen til kommuneplantillægget kortlagt, hvilke 
habitatområder der har mulighed for at blive påvirket af emissioner 
fra de anlæg, der indgår i Maabjerg Energy Koncept, ligesom det er 
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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 under hensyn til 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 relevante på det pågældende 
anlæg.  
 
Der er i kapitel 2.13 i VVM-redegørelsen angivet en række 
afværgeforanstaltninger, der omsættes til konkrete vilkår i relevant 
omfang i de respektive miljøgodkendelser  
 
  
3.2.2 Generelle forhold 
Driften af Måbjergværket er omfattet af tidligere og i overvejende 
omfang fortsat gældende miljøgodkendelser.  
 
Det fremgår af denne afgørelses afsnit 4.2, hvorledes denne afgørelse 
forholder sig til konkrete vilkår i de tidligere afgørelser. 
 
3.2.3 Indretning og drift 
Der opføres i forbindelse med projektet nye bygningsdele på 
Måbjergværkets område. 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 grænser 
fortsat kan overholdes. 
 
Der er ved fastsættelse af vilkårene taget udgangspunkt i BAT-
vurderinger. 
 
MEC-projektet omfatter også det eksisterende biogasanlæg på 
Maabjerg Bioenergy, som er omfattet af risikobekendtgørelsens § 4 på 
grund af oplag af 26.320 m3 biogas. Der foreligger derfor et 
sikkerhedsdokument fra januar 2012 for Maabjerg Bioenergy. 
Sikkerhedsdokumentet 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 
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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 Maabjerg Bioenergy, 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 Maabjerg Bioenergy 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 for MEC-projektet 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 i denne godkendelse stillet vilkår om, at der 
skal være forstærket vinduesglas på Måbjergværket og Maabjerg 
Renescience.  
 
Der henvises til VVM-redegørelsen samt til sikkerhedsdokumentet 
med tilhørende handlingsplan for en nærmere uddybning af de 
risikoforhold, herunder risikoanalyser, beregninger og vurderinger 
for Maabjerg Bioenergy, som ligger til grund for vilkåret om 
forstærket vinduesglas på Måbjergværket og Maabjerg Renescience. 
 
Holstebro Kommune har i afgørelse af 8. oktober 2012 i henhold til 
affaldsbekendtgørelsens § 2 afgjort, at lignin fra Maabjerg 
Bioethanolanlæg ikke skal klassificeres som et affaldsprodukt. Lignin 
er således et biprodukt, der ikke er affald. Biprodukter fra bestående 
af vegetabilsk materiale fra landbrug kan afbrændes på anlæg, som er 
omfattet af reglerne om store fyringsanlæg.  
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3.2.4 Luftforurening 
Der er fastsat nye emissionsvilkår for biomasseforbrænding. Der er 
ligeledes fastsat nye kontrolvilkår. Vilkårene er fastsat i 
overensstemmelse med BAT og IE-direktivet.  
 
3.2.5 Lugt 
Ændringerne på Måbjergværket medfører, at der håndteres andre 
lugtafgivende stoffer end tidligere. Der er desuden ændrede 
ventilationsforhold og ændrede materialestrømme. Dette kan have 
betydning for anlæggets lugtpåvirkning af omgivelserne. Der er ikke 
ændret på anlæggets lugtgrænser i forhold til, hvad der hidtil har 
været gældende, og der er fastsat vilkår om, at der skal ske 
eftervisning af, at lugtvilkåret er overholdt. 
 
I ansøgningen om miljøgodkendelse har Dong Energy anført, at der 
ønskes en lempelse af lugtgrænsen ved enkeltliggende boliger i det 
åbne land fra 5 LE/m3 til 10 LE/m3. Miljøstyrelsen finder, at der ikke 
foreligger et oplyst grundlag for at efterkomme dette ønske om 
lempelse.  
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Spildevandsafledning fra anlægget reguleres særskilt gennem 
Holstebro Kommunes tilladelse til tilslutning til det forsyningens 
spildevandssystem. 
 
Afledning af regn- og overfladevand sker til et regnvandssystem i regi 
af det lokale vandselskab, som derfor særskilt fastsætter vilkår for 
denne tilslutning. 
 
Miljøstyrelsen har i afgørelsen fastsat vilkår om sikring af jord- og 
grundvand mod forurening fra spilde- og overfladevand.  
 
Der er således fastsat vilkår om, at alle rørsystemer, tanke, bassiner 
m.v. til håndtering af opsamlet overflade- og spildevand skal være 
tætte og resistente over for de materialer, som de kommer i berøring 
med.  
 
Baggrunden herfor er, at der ikke må kunne forekomme nedsivning 
til grundvandet af vand fra befæstede arealer eller fra arealer, hvor 
der håndteres råvarer, affald, kemikalier, mellemprodukter eller 
restprodukter. Dette gælder også fra bassiner. 
 
Derudover er en række vilkår i tidligere miljøgodkendelser på 
området fortsat gældende. 
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3.2.7 Støj 
Ændringerne på Måbjergværket medfører, at der er ændringer af flere 
støjkilder. Herunder er der anlæg, der ikke vil være i drift længere, og 
der kommer nye anlæg til. Dette kan have betydning for værkets 
samlede støjpåvirkning af omgivelserne. Der er ikke ændret på 
anlæggets støjgrænser i forhold til, hvad der hidtil har været 
gældende, og der er fastsat vilkår om, at der efter gennemførelse af 
MEC-projektet skal ske eftervisning af, at støjgrænserne fortsat vil 
være overholdt. 
 
3.2.8 Affald 
Genanvendeligt olieaffald og andet farligt affald bortskaffes via en 
registreret virksomhed i Miljøstyrelsens Affaldsregister. 

 Ikke genanvendeligt olieaffald og andet farligt affald bortskaffes via 
kommunal indsamlings- eller afleveringsordning, medmindre 
kommunen har meddelt fritagelse for at benytte den kommunale 
ordning. 
 
3.2.9 Jord og grundvand 
Måbjergværket er beliggende i et område med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD-område). Der er derfor særlig fokus på 
beskyttelse af jord og grundvand mod forurening. Miljøstyrelsen har i 
afgørelsen fastsat en række vilkår om sikring af jord- og grundvand 
mod forurening fra spilde- og overfladevand. Derudover er en række 
vilkår i tidligere miljøgodkendelser på området fortsat gældende. 
 
3.2.10 Til og frakørsel 
Dong oplyser, at der i forbindelse med MEC-projektet vil ske et fald i 
kørselsomfanget til Måbjergværket i forhold til, hvad der tidligere har 
været gældende. 
 
Der har i miljøgodkendelsen af 6. november 2006 været fastsat et 
vilkår om rammerne for det maksimale antal transporter til og fra 
virksomheden inden for nærmere angivne tidsrum.   
 
Baggrunden for regulering af kørsel på virksomhedens område er 
imidlertid støjmæssigt begrundet, så kørselsomfanget reguleres 
primært via støjvilkårene. 
 
Miljøstyrelsen finder derfor, at den direkte regulering af 
kørselsomfanget kan bortfalde. 
 
 
3.2.11 Indberetning/rapportering 
Der fastsættes en række vilkår om, at der skal ske dokumentation af 
overholdelse af fastsatte grænseværdier og vilkår. 
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3.2.12 Bedst tilgængelige teknik 
 
Ansøger har fremsendt oplysninger om, at den nye biomassekedel 
emissionsmæssigt vil kunne leve op til kravene om bedst tilgængelige 
teknik. Der er fastsat emissionsvilkår på den baggrund.    

 

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 D. 
 
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 3. november 2005 om revision af miljøgodkendelse og gives under 
forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse 
som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. Derudover skal 
følgende fortsat gældende afgørelser også overholdes: 
 

 Afgørelse af 24. juli 2009 til behandling af sulfatholdigt 
spildevand 

 Afgørelse af 29. marts 2010 til forbrænding af visse typer 
farligt affald 

 Afgørelse af 26. september 2011 om anvendelse af biogas på 
overhedere 

 Påbud af 1. april 2011 om straksindberetning 
 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på 
hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 
 
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 Måbjergværket og Maabjerg Renscience er omfattet af dette 
krav. Hvis det er tilfældet, vil Måbjergværket og Maabjerg Renscience 
skulle udarbejde basistilstandsrapporten, som vil blive offentliggjort 
på www.mst.dk når den foreligger, og før endelig godkendelse 
meddeles. 
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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 
G101 Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og 
gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW. 
(i),  
og K106 Anlæg til forbrænding af dagrenovations- eller 
dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end 3 tons 
pr. time. (i) (s) 
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende 
regler i godkendelsesbekendtgørelsen, så revurderingen sker senest 
10 år efter, at virksomhedens seneste revurderinger er meddelt. 
Revurderingen vil således senest ske i 2015. 
 
Der vil ved revurderingen være mulighed for at sammenskrive de 
enkelte miljøgodkendelser, som er gældende for virksomheden, 
herunder denne godkendelse. 
 
4.1.4 VVM-bekendtgørelsen  
MEC-projektet er VVM-pligtigt, 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. 
 
4.1.5 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:  

 Afgørelse af 3. november 2005 om revision af 
miljøgodkendelse 

 Afgørelse af 24. juli 2009 til behandling af sulfatholdigt 
spildevand 

 Afgørelse af 29. marts 2010 til forbrænding af visse typer 
farligt affald 
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 Afgørelse af 26. september 2011 om anvendelse af biogas på 
overhedere 

 
Følgende vilkår i miljøgodkendelse af 3. november 2005 ophæves og 
erstattes af vilkår i denne godkendelse: 
 
Vilkår 3.2.38 
Vilkår 3.2.39 
Vilkår 3.2.42 
 
Miljøgodkendelse af 6. november 2006 ophæves helt. 
 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Afsnit indsættes når den endelige afgørelse træffes. 
 
 

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 
Noah   noah@noah.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 
DONG Energy Generation A/S 
Kraftværksvej 53 
Skærbæk 
7000 Fredericia 
Tlf. nr. 9955 1111 

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

Måbjergværket og Maabjerg Renescience 
Erhvervsområde 02.E01 
Lokalplanområde 249 
Holstebro Kommune  
Matr.nr.: 30 og del af 8g 
CVR-nr. Måbjergværket: 25495977 
P-nr. Måbjergværket: 1007775284 

3) Ejeren af ejendommen  
DONG Energy Generation A/S 
Kraftværksvej 53 
Skærbæk 
7000 Fredericia 
Tlf. nr. 9955 1111 

4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson  
Ove Hauris Jespersen 
Kraftværksvej 53 
Skærbæk 
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7000 Fredericia 
Tlf.: 9955 9260 
Email: OVJES@dongenergy.dk 
 

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. Bilag 2 i BEK nr 486 af 25/05/2012: Liste over godkendelsespligtig virksom-
hed, jf. § 1, stk. 4 

Måbjergværket er omfattet af listepunkt K106 (bilag 1) og G101 (bilag 1): 
 
K106: Anlæg til forbrænding af dagrenovations- eller dagrenovationslignende af-
fald med en kapacitet på mere end 3 tons pr. time. (i) (s) 
 
G101: Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg 
med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW.  
 
Maabjerg Renescience er omfattet af listepunkt K206 (bilag 2): 
Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af metoderne R1 - R11, som nævnt 
i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, bortset fra de under K 209 – K 215 nævnte 
anlæg.  

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt 
Projektet omfatter en ombygning af det eksisterende Måbjergværk således at det 
kan forbrænde fiberen fra biogasproduktionen og ligninen fra ethanolfremstillingen 
på det planlagte Maabjerg Bioethanol og omdanne denne til damp, der bruges til 
ethanolfremstillingen.  

Anlægget består i dag af 2 affaldsfyrede kedler samt en kedel for indfyring af halm, 
flis og andre biobrændsler. Der forudsættes følgende ændringer af de nuværende 
installationer på Måbjergværket: 

› Udfasning af den ene affaldskedel 

› Stop for indfyring af halm på biolinien. Nuværende halmlager og halmhåndte-
ring udfases. 
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› Ombygning af halmlinie til fyring med lignin og skovflis som reservebrændsel 

› Udskiftning af den nuværende turbine. 

For at leve op til krav til energiproduktion og brændselshåndtering forudsættes det 
at der på Måbjergværket etableres følgende nyanlæg: 

› Ny biokedel til fyring med lignin og skovflis som reservebrændsel 

› Anlæg for tørring af biofiber 

› Ny dampturbine 

› Varmepumper med udnyttelse af spildvarme fra bioethanolanlægget for pro-
duktion af fjernvarme 

› Tørkølere for forsyning af køling til bioethanolproduktionen 

› Rørbro for forsyningsledninger til bioethanolproduktionen 

› Forsyningsledning med varme til Renescience. 

Det nye anlæg Maabjerg Renescience er et affaldsbehandlingsanlæg, der behandler 
husholdningsaffald på en måde hvor det skilles ad i en organisk del, der anvendes 
til at producere biogas i Maabjerg BioEnergy og en fast og lagerstabil del, der for-
brændes på Måbjergværket. Måbjergværket og Maabjerg Renescience skal hermed 
indgå i det overordnede projekt Maabjerg Energy Concept (MEC).  

Projektet ”Maabjerg REnescience ” omfatter etablering af et komplet procesanlæg. 
Procesanlægget består af følgende hovedsystemer: 

 Affaldsforbehandling, bestående af modtagefaciliteter, affaldssilo og kran-
anlæg 

 Opvarmningsreaktor for opvarmning af affaldet inden enzymreaktoren 

 Enzymreaktor for enzymatisk behandling af affaldet 

 Separationsanlæg for separering af biovæske og fastfraktioner 

 Vask og afvanding af fastfraktionen 

 Håndterings- og behandlingsanlæg for biovæsken før Maabjerg BioEnergy 

 Diverse forsynings- og hjælpeanlæg til procesanlægget 
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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. 

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 Måbjergværket, 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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Figur 1: Situationsplan over MEC med nye og eksisterende anlæg 

 

7) Risikovirksomhed 
Udbygningen af Måbjergværket og opførelsen af Maabjerg Renescience vil ikke 
medføre en risiko for større uheld med mulig påvirkning af omgivelserne og er ik-
ke omfattet af risikobekendtgørelsen. 
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8) Ophørstidspunkt 
Det ansøgte projekt er af permanent karakter. 
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C. Oplysninger om etablering 

9) Bygningsmæssige udvidelser/ændringer  
 

Måbjergværket 

Måbjergværket findes i dag i den sydlige del af MEC projektområdet og er omfat-
tet af lokalplan nr. 249. Måbjergværket skal udbygges, så det i fremtiden kan hånd-
tere det brændsel som genereres i MEC regi, samt producere den ønskede energi til 
procesanlæggene. Udbygningen af Måbjergværket består i etableringen af de nye 
procesanlæg som beskrevet i det følgende. 

Desuden ansøges om fortsat godkendelse til at brænde farligt affald og spilde-
vandsslam, dog kun i den halve mængde af hidtil, da den ene affaldskedel udfases, 
dvs. ca. 10.000 tons/år farligt affald med fordeling på affaldstyper som angivet i 
godkendelse af 29. marts 2010, og 4000 tons vådt spildevandsslam. 

Ændringerne forventes gennemført over en 2-årig periode i 2014 og 2015, med 
henblik på idriftsættelse i starten af 2016. 
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Figur 2 Procesdiagram
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a. Ovne og kedler 
Som nævnt skal anvendes en del forskellige brændsler, hvoraf nogle har karakter af 
affald og andre af biomasse. 

Flowdiagram for processen fremgår af Figur 2. 

For ikke at blande restprodukterne er det nødvendigt med en separat kedel til af-
faldsfraktionerne og en separat kedel til ligninen. 

Der er derfor arbejdet med et koncept, hvor den ene affaldskedel genbruges, den 
eksisterende biomassekedel ombygges til lignin og der suppleres med en ny bioke-
del af passende størrelse. 

Det samlede dampbehov ved maks. last 

Varmepumper: 73 t/h ved 6 bar (48 MW) 

Bioethanolanlæg: 21,6 t/h + 31 t/h + 6,7 t/h = 59,4 t/h ved 20 bar (46,2 MW) 

REnescience: 1,36 MW. Antages fordampningsvarme = 2300 kJ, da skal der bru-
ges ca. 2,1 t/h. 

I alt ca. 135 t/h. 

Affaldskedlen 
MBV består i dag af to ens affaldskedler baseret på Vølunds skubberist, hvoraf den 
ene af kedlerne tænkes anvendt som MEC anlæg. 

Brændslet til affaldskedlen består i scenarie 1, base case af biofiber fra biogasan-
lægget og en RDF-fraktion fra REnescience anlægget. I de forventede mængder og 
med de givne brændværdier ligger dette brændselsmiks udenfor ovnens kapacitets-
diagram. Ideelt set skal der tilføres brændsel med en kapacitet på ca. 11 t/h @ 11 
MJ/kg. 

Biofiberen ud af biogasanlægget har for højt vandindhold, og skal derfor tørres til 
ca. 85 % tørstof. 

Ved at blande det tørrede biofiber med RDF'en og erhvervsaffald kan det blive mu-
ligt at opnå en kapacitet og en brændværdi så ovnen kan driftes indenfor det gæl-
dende kapacitetsdiagram. 

På kedlen produceres der ca. 35 MW friskdamp inkl. overhedning med biogas, sva-
rende til ca. 41 t/h damp. 
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Fluid bed kedel 
Dersom det viser sig enten at være for dyrt eller ikke at være teknisk muligt at 
håndtere biofiberen på den nuværende affaldskedel kan et fluid bed anlæg evt. 
komme på tale. Fluid bed processen er velegnet til at håndtere brændsler som er 
homogene og relativt findelte, hvilket er tilfældet med biofiberen. 

Brændslet skal dog under alle omstændigheder gennemgå en tørreproces før ind-
madning i ovn.  

DONGs Pyroneer proces kan muligvis være velegnet hertil. En pyroneer forgasser 
vil kunne etableres for ca. 5 mDKK/MW, men der er her tale om teknologi under-
udvikling uden længere tids driftserfaringer. 

Biokedel (ombygget) 
På baggrund af møde med Vølund antages det at den eksisterende biokedel kan 
ombygges til at brænde ligninpiller; Vølund vurderer her at air spouts og rist skal 
bygges helt om. Det eksisterende halmindfyringssystem skal fjernes, sekundærluft-
systemet skal ændres og der skal tages hensyn til ligninens relativt lave askesmel-
tepunkt. 

Vølund har vurderet mulighederne og fremsendt tilbud på ombygningen. 

Det forventes at den ombyggede kedel kan producere ca. 48 MW friskdamp. 

Supplerende biokedel 
Den supplerende biokedel er ligninfyret og skal dels levere den resterende damp-
mængde, men vil uden for højlastområdet også kunne bruges som reserve. 

Der er indhentet budgettilbud hos Aalborg Energie Technik (AET) og hos Vølund 
på en supplerende kedel. 

Alternativ ny biokedel 
Alternativet til genanvendelse af den eksisterende biokedel suppleret med en ny 
biokedel er at skrotte den eksisterende biokedel og erstatte den med en ny som 
dækker kapaciteten for de to andre. 

Kapaciteten er da 87 t/h damp svarende til 73 MW. 

Endelig kedelkoncept skal fastlægges i næste fase af projektet. 

b. Røggasrensning 
Røggasrensningen på den nuværende affaldskedel og på biomassekedlen forventes 
at kunne genbruges med mindre modifikationer grundet den anden brændselstype 
som ovnene fremover skal håndtere. 



   
20 MÅBJERGVÆRKET OG MAABJERG RENESCIENCE 

\\cowi.net\projects\A020000\A023690\3_Pdoc\DOC\VVM og MGK\Ansøgninger om miljøgodkendelse\Final miljøansøgninger\Måbjergværket\Endelig miljøansøgning rev. 
28.11.12\Miljøansøgning_ Måbjergværket og Maabjerg Renescience_28.11.12.docx 

Den ny biomassekedel udstyres med røggasrensning som den nuværende biokedel, 
samt skrubbertårn for røggaskondensering. En kondenserende røggasscrubber bør 
desuden påbygges den nuværende biokedel. 

c. Turbine 
Ethanolanlægget skal bruge mættet damp ved 19 bar, 9 bar og 3 bar. Al dampen 
leveres ved 19 bar, og ethanolanlægget skal sørge for konditionering til relevante 
kvaliteter. 

På turbinen er der derfor regnet med et udtagstryk på 20 bar til at kompensere for 
tryktab i rørledning osv. Det er dermed kraftvarmeværkets fødevandspumpe(r) der 
skal levere det nødvendige tryk til transport af dampen fra turbinen og til ethano-
lanlægget. 

Dampen udtages overhedet, og god isolering af transmissionsledningen skal sikre 
mod væsentlig kondensering. 

Udover bioethanolanlæggets dampbehov skal varmepumperne forsynes med 6 bar 
damp og REnescience skal bruge 1,36 MW fjernvarme ved 90°C. 

Genanvendelse af eksisterende turbine 
Den eksisterende dampturbine kan ikke umiddelbart levere udtagsdamp svarende 
til de nødvendige mængder og kvaliteter. 

Weir, som har overtaget agenturet på Allen dampturbinerne, er blevet forespurgt 
om mulighederne for at ombygge den eksisterende dampturbine til de nye damp-
mængder hhv. udtagskvaliteter/-mængder. 

Weir har meddelt, at det ikke er muligt såvel af mekaniske som termodynamiske 
årsager. 

Ny dampturbine 
Da den eksisterende dampturbine ikke kan anvendes under de nye omstændigheder 
er der indhentet priser på en ny turbine hos Weir og Esscano/MAN. Begge har fo-
reslået en modtryksturbine, hvor der er et udtag på 20 bar og hvor udløbet er på 6 
bar. Dampen fra turbinens afgang skal fortrinsvis bruges som drivdamp i varme-
pumperne. En delstrøm fra 6 bars-udløbet skal levere fjernvarme til REnescience 
(1,36 MW ved 90°C). 

Effekten på de tilhørende generatorsæt ved fuldt dampflow til ethanolanlægget og 
varmepumperne er: 

 Weir: 14,5 MW 

MAN: 16,2 MW 
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d. Varmepumper 
Bioethanolanlægget har et behov for køling på ca. 35 MW. Vandmængden som 
skal køles har en gennemsnitlig fremløbstemperatur på 38 °C som skal køles ned til 
max. 25 °C. med den foreslåede varmepumpeinstallation vil det i ca. 2.500 timer pr 
år svarende til fjernvarmens spidslastsituation være muligt at anvende 85 % af kø-
leeffekten til produktion af fjernvarme. 

Drivenergien til absorptionsvarmpumperne er damp ved 6 bar absolut tryk.  

COP for fjernvarmepumperne regnes til 1,7, dvs. at for hver MW pumperne tilføres 
i form af drivenergi vil der produceres ca. 1,7 MW fjernvarme. 

Den fra varmepumperne afgivne energi udnyttes til opvarmning fra fjernvarme-
vand fra 40 °C til 80 °C. Det vil dog være muligt at producere fremløbstemperatur 
på op til godt 85 °C, uden nævneværdigt tab af COP. 

Der foreslås installation af i alt 6 absorptionsvarmpumper som hver har en fordam-
pereffekt på 5,3 MW (fjernvarme). 

Varmepumperne foreslås opstillet som 3 identisk parallelt drevne sæt af varme-
pumper hvor hvert sæt består af 2 serieforbundne varmepumper. 

Hver af de 6 varmepumper har dimensioner (L x B x H) = 6020 x 3325 x 3550 
mm. 

Varmepumperne vil have en del reservekapacitet i sommerperioden. Da der i de 
varmeste perioder kan være vanskeligt over tørkøleanlægget at opnå en temperatur 
på max. 25 °C vil det være muligt at koble varmepumperne i serie med tørkølerne, 
hvorved man kan opnå det ønskede køleniveau. 

e. Tørkøleranlæg 
MBV vil i videst muligt omfang ved hjælp af varmepumpeanlægget genindvinde 
de ca. 35 MW køleeffekt som bioethanolanlægget påkræver året rundt. Imidlertid 
vil det om sommeren kun være muligt at genvinde en mindre del af den producere-
de effekt, fordi fjernvarmebehovet er relativt lille. Derfor skal en del af køleeffek-
ten køles bort således at man kan producere kølevand til bioethanolanlægget med 
en temperatur på maks. 25 °C.  

Som nævnt under der foregående afsnit vil det vil det være muligt at koble varme-
pumper og tørkølere således at kølevandstemperaturen kan opretholdes på den 
varmeste sommerdag. 

Alternativt til tørkølere kan der anvendes våde køletårne, det forudsætter imidlertid 
tilstedeværelse af vandressource, da der her på de varme dage skal anvendes ca. 60 
m3 kølevand pr. time. Ved 4.000 fuldlasttimer bliver dette ca. 240.000 m3 pr. år. 
Derimod vil der blive sparet en del el til drift af tørkølernes ventilatorer og et vådt 
køleanlæg er væsentligt billigere i anskaffelse end et tørt. En ulempe kan til gen-
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gæld være en synlig dampfane. Muligheden for denne option tænkes afdækket i 
næste fase af projektet. 

f. Vandbehandling 
Ud af de ca. 60 t damp som skal tilføres bioethanolprocessen sendes kun 38 t kon-
densat retur til kraftvarmeværket. Der vil derfor være behov for at tilføre 22 t spæ-
devand til kedelanlægget hver time. Der er derfor i projektet medtaget et vandbe-
handlingsanlæg for tilberedning af fuldt afsaltet kedelvand med en kapacitet på 25 
m3/h. 
 

g. Renescience anlægget 
Desuden placeres et nyt renescience anlæg integreret med Måbjergværket. 
 
Det endelige design omkring Renescienceanlægget er ikke fastlagt endnu, og der-
for kan placeringen af de nye bygningskomponenter kun skitseres groft på tegnin-
gen i Figur 3.  
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Figur 3:  Måbjergværkets procesanlæg efter ombygning (nye bygninger vist med rødt. Det bemærkes dog at varmepumpen i det nyeste layout er flyttet op til ven-
stre for tørkøleren som vist i Bilag D) 
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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 2015. 
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D. Oplysninger om virksomhedens 
beliggenhed 

11) Oversigtsplan  
 

Måbjergværket og Renescience anlægget er placeret indenfor det område der er 
betegnet MEC projektområde i nedenstående Figur 4. Den præcise placering af 
Måbjergværket i MEC Projektområdet er vist på situationsplanen i Figur 1. Re-
nescienceanlæggets placering på Måbjergværket fremgår af Fig.3. 

 

Figur 4 Anlæggets placering nord for Holstebro 
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12) Lokaliseringsovervejelser 
MEC projektområdet er placeret i erhvervsområde 02.E01, i Kommuneplan 
2009.2021 for Holstebro Kommune af 15. september 2009, jf. Figur 5. Området er 
beliggende ca. 2 km nord for Holstebro ved Måbjerg, afgrænset af hovedvej 11 til 
Struer mod vest og Hjermvej mod øst. I dag findes Måbjergværket og Maabjerg 
BioEnergy inden for projektområdet.  Afgrænsningen af projektområdet har stort 
sammenfald med udstrækningen af to eksisterende lokalplaner, der fastlægger om-
rådets anvendelse til erhvervsformål, industriformål og offentlige formål. Der er i 
dag en genbrugsplads med offentlig adgang indenfor projektområdet. Området er 
allerede i dag stærkt præget af veje, industri, vindmøller, højspændingstracéer og 
andre tekniske anlæg. 

 

Figur 5 MECs placering i Erhvervsområde 02.E01 

Måbjergværket ligger indenfor det ekisterende lokalplanområde 249, som vist i 
Figur 6. Lokalplan 249 fastlægger områdets anvendelse til kraftvarmeværk og lig-
nende funktioner med tilknytning til dette værk. 

Udvidelsen af Måbjergværket med henblik på afbrænding af biprodukter fra de 
øvrige MEC virksomheder og etablering af et Renescience anlæg er derfor ifølge 
ansøgers vurdering i overensstemmelse med lokalplan 249s formålsbestemmelse. 
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Figur 6 Måbjergværkets placering vist i forhold til eksisterende lokalplangrænser og 
matrikelgrænser 

13) Daglig driftstid 
I procesanlæggene (Affaldsforbrænding og Renescience) er langt den overvejede 
del kontinuerte processer og produktionen foregår 24 timer 7 dage om ugen. Der 
regnes med en samlet produktionstid på 8400 timer om året. 

14) Til- og frakørselsforhold  
Til- og frakørsel af affald og restprodukter vil primært foregå på lastbiler. Trafik-
ken vil primært afvikles ad Energivej. 

Antallet af transporter til Måbjergværket vil falde, idet kapaciteten på anlægget 
fremover i høj grad udnyttes af interne restprodukter fra de øvrige anlæg. Antallet 
af transporter ændres som følger: 

Tabel 1 Nuværende antal godkendte transporter til og fra Måbjergværke,jf. godkendel-
se af 06.11.2006 

 

Måbjergværket 
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I fremtiden under MEC projektet regnes med følgende antal lastbiltransporter: 

Tabel 2 Affaldsmængder og lastbiltransporter til Måbjergværket 

 

 

Lagerkapaciteten dimensioneres således at den er så stor at det under normale om-
stændigheder ikke er nødvendigt at modtage lignintransporter om lørdagen.  

Hvis absorptionsvarmepumperne skal producere maksimal fjernvarme, og lignin-
forbruget dermed er på max, så kan denne lagerstørrelse ikke dække forbruget ud-
over en normal weekend. Det vil sige, at enkelte perioder med kombinationen af 
helligdage og weekend (jul og påske) ikke kan oppebære drift alene baseret på los-
ning i de 5 hverdage. 

I disse perioder kan man supplere dels ved at modtage piller også om lørdagen, og 
dels ved at tilsætte flis på alle linier. 

Støjbelastning hidrørende fra til- og frakørsel fremgår af støj rapporten i Bilag C. 

Fremtidige Lastbiltransporter - Maabjergværket

Affaldstype: Til-/fraførsel Antal lastbiler/år Antal lastbiler/år Antal biler i alt Gennemsnitsvægt pr.læs

Enhed tons/år hverdage lørdage pr. år tons

Lignin 88,472 7373 0 7373 12

Erhvervsaffald / diverse affald: 46,832

Fordeling, nærområde - iflg. kontrakt 42,000 3563 460 4023 10,44

Fordeling, fjernområde 4,832 143 18 161 29,93

Biofiber (laves til piller til affaldssilo) 60,000 4428 572 5000 12

Slam fra kommunale rensningsanlæg 4,000 118 15 133 30

Restprodukter:

Slagge til genbrug 25,766 736 95 831 31

Slagge til deponi 8,874 253 33 286 31

Aske til specialdepot 3,321 98 13 111 30

Sulfatholdig spildevand v/1 affaldskedel 2,700 74 10 84 32,25

I alt erhverv + MEC pr. år 16785 1216 18002

For lignin regnes med transporter 11 timer pr. dag på hverdage kl. 07-18 svarende til 261*11 = 2871 transporttimer/år

For øvringe affaldstyper regnes med transporter 11 timer pr. dag på hverdage 07-18, og 7 timer om lørdagen 07-14 svarende til 261 *11 + 53*7 = 3242 transporttimer/år

Hertil kommer:

Husholdningsaffald: 50,000

Fordeling, nærområde delvist jf. kontrakt 31,000 6052 223 6275 4,94

Fordeling, fjernområde, delvist jf. kontrakt 19,000 928 34 962 19,75

I alt husholdningsaffald 6979 258 7237

Der regnes med transporter af dagrenovation 11 timer pr. dag på hverdage 06-17 og 2 tilførsler (1 om formiddagen og 1 om eftermiddagen) 

på lørdage svarende til 261 *11+53*2 = 2977 transporttimer/år

Total antal lastbiler pr. år 23765 1474 25239

Total antal lastbiler pr. dag 91 28 119
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E. Tegninger over virksomhedens indretning 

15) Teknisk beskrivelse 

Placering af bygninger 
Placering af bygninger er angivet i Figur 3. 

Produktions- og lagerlokalers placering og indretning 
Produktions- og lagerlokalers placering og indretning er angivet i Figur 3. Place-
ringen af døre, porte og større åbninger er ikke fastlagt endnu, hvilket sker i forbin-
delse med detailprojekteringen. 

Placeringen af skorstene og andre luftafkast 
Placering af skorstene og andre luftafkast er angivet på Error! Reference source 
not found.. Afkasthøjden på Måbjergværkets skorsten er 120 m. 

Placeringen af støj- og vibrationskilder 
Placering af alle væsentlige (vurderet som de mest betydende) støj- og vibrations-
kilder er angivet på Bilag C. 

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

Endelig kloakplan udarbejdes og fremsendes til kommunen og Miljøstyrelsen i for-
bindelse med byggeandragende. 
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Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald 
Der henvises til tidligere fremsendt ansøgningsmateriale fra Måbjergværket samt 
Figur 3. Der vil som nye lagre skulle etableres 2 siloer til lignin- piller á ca. 800 m3 
pr. silo. Siloerne placeres tæt på eksisterende flislager som vist i Figur 3. 

Desuden vil der skulle anvendes enzymer i forbindelse med Renescience anlægget. 
Der vil skulle oplagres ca. 30 m3 i en tank. Størrelsen er et foreløbigt skøn som skal 
afklares i forbindelse med detailprojekteringen. Der er endnu ikke taget stilling til 
placeringen af et kemikalie-lager. Lageret vil blive placeret med adgang fra en af 
facaderne på Renescience anlæggets bygning, således at det bliver muligt at kom-
me til tankene direkte fra en adgangsvej. 

Der er i Bilag B vedlagt datablad for enzymet Ctec 2 fra Novozymes som et ek-
sempel på et enzymprodukt. Renescience processen vil dog kunne anvende tilsva-
rende kommercielle produkter, og der ønskes i udformningen af miljøgodkendelsen 
mulighed for at kunne anvende andre tilsvarende enzymer. 

Interne transportveje 
De interne transportveje er angivet på Figur 6.  
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F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 

16)  Oplysninger om produktionskapacitet  

Måbjergværket 

Måbjergværket skal til de øvrige virksomheder i MEC projektet levere følgende 
energimængder: 

› Fjernvarme, vinter/sommer 82,6/22.6 MW 

› Bioethanol (damp 20 bar) 46,2  MW 

› Renescience (varmt vand) 1,36 MW 

Desuden leveres 1733 TJ fjernvarme til Holstebro og Struer Kommune som hidtil. 

Endelig produceres fortsat el, men på et væsentligt lavere niveau end i dag, idet 
værket i fremtiden skal producere en større mængde procesdamp. Elproduktion 
reduceres således fra de nuværende 28 MW i fuldlastsituationen til 15,3 MW i 
fuldlastsituationen. Den samlede netto elproduktion (bruttoproduktion - egetfor-
brug) bliver under MEC 65.901 MWh/år. 

De brændsler som indgår i processen på anlægget ses nedenfor. De er angivet i den 
prioriterede rækkefølge som de skal anvendes. Dette medfører at energikilderne 
nederst i tabellen helt eller delvist tages ud af drift eller lagres om sommeren. 

› Biofiber 
› RDF 
› Lignin (90 % TS) 
› Erhvervsaffald 
› Husholdningsaffald 
› Skovflis 

 
Brændslerne foreslås som udgangspunkt klassificeret på følgende måde: 
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Tabel 3 Klassificering af brændsler 

Biofiber 
RDF 
Erhvervsaffald 
husholdningsaffald 

Affald som skal håndteres i henhold til bekendtgørelse 
for affaldsforbrænding 
(Bekendtgørelse nr. 162 om anlæg, der forbrænder affald) 

Lignin 
Skovflis 

Biomasse som skal håndteres i henhold til biomassebe-
kendtgørelse 
(Bekendtgørelse nr. 1637 om biomasseaffald) 

 

Det brændsel som klassificeres som affald skal håndteres på en dedikeret affalds-
linje med miljøkrav svarende til kravene i reglerne om affaldsforbrænding. 

Den endelige klassificering foretages af Holstebro Kommune. 

Forudsætningerne i Tabel 3 er anvendt til at bestykke Måbjergværket så det kan 
leve og til krav om brændselshåndtering og energiproduktion. Dersom den nuvæ-
rende klassificering af brændslerne ændres, og eksempelvis Biofiber i stedet klassi-
ficeres som biobrændsel, vil i givet fald få afgørende betydning for bestykningen 
Måbjergværket. Holstebro Kommune har med brev af 8. oktober afgjort at lignin 
ikke betragtes som affald. 

Fiberen fra biogasanlægget har et meget højt vandindhold/lav brændværdi. For at 
kunne håndtere biofiber på en ristefyret affaldsovn skal disse fraktioner først tørres 
og derefter blandes med et brændsel med væsentlig højere brændværdi. Dette ud-
gøres bl.a. af RDF-fraktionen fra Renescience anlægget, som dog kun forefindes i 
en begrænset mængde hvorfor der, for at sikre en optimal drift på forbrændingslin-
je skal tilføres erhvervsaffald eller andet tilsatsbrændsel med relativ høj brændvær-
di. 

Den mængde brændsler som er til rådighed fra de øvrige processer i MEC, fremgår 
af Tabel 4. 

Tabel 4 Brændsler til rådighed for Måbjergværket fra de øvrige processer i MEC 

Brændsel Brændværdi  Mængde til rådighed  Mængde behandlet  

 GJ/t t/år t/år 

Lignin 20,0 139.200 88.472 

RDF, Våd   22.000 22.000 

Biofiber 3,3 60.000 60.000 

Erhvervsaffald 11,5 - 46.832  

Biogas 23,4 - 4.128 (mio. m3/år) 
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Udover MEC brændslerne i Tabel 4 vil der fortsat forbrændes farligt affald i den 
halve mængde af det hidtil godkendte, ca. 10.000 tons/år samt ca. 4000 tons vådt 
spildevandsslam pr. år. Desuden ønskes flis fortsat at kunne anvendes i biokedlerne 
i tilfælde af mangel på lignin. 

Primærenergien i form af damp 65 bar / 520 °C produceres på en affaldskedel og to 
biokedler. Endvidere leverer varmepumperne en stor del af energien til fjernvar-
menettet. 

Måbjergværket vil som nævnt også i fremtiden være elproducerende, men da vær-
ket i fremtiden skal producere en større mængde procesdamp vil niveauet for 
elproduktion være væsentligt lavere end i dag. 

Måbjergværket skal i MEC regi som nu forsyne forbrugerne i Holstebro og Struer 
med fjernvarme efter varighedskurven i Fig. 7. Forsyningen fra biogasanlægget er 
konstant.  

 

Figur 7 Varighedskurve for fjernvarme 
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Energiproduktionen fordelt på de energiproducerende anlæg fremgår af varigheds-
kurve, Figur 8. Kedel Bio 1 + Kedel Bio2 og Kedel affald tilhører Måbjergværket. 

 

Figur 8 Energiproduktion fordelt på MECs produktionsanlæg 

 
MBV skal hvad angår procesenergi først og fremmest levere damp til produktionen 
af bioethanol, hvor der skal bruges damp af 3 kvaliteter, 19 bar, 9 bar og 3 bar, 
samt varme til affaldsbehandlingen. Værket vil ikke blive udstyret med decideret 
reservekapacitet.  

Energien produceres på 3 enheder og alene dette indebærer en vis grad af forsy-
ningssikkerhed, da uventede udfald kun forventes at ske på en linje af gangen.  

Med hensyn til sikkerhed for dampproduktionen til bioethanol er den nye biolinje 
lagt ud med større kapacitet end strengt nødvendigt. Dette skyldes dels at den skal 
dække det samlede energibehov i sommersituationen, hvor de to øvrige linjer kan 
tages ud til revision, dels at der bør være en vis reservekapacitet for fjernvarmen 
ved udfald af en varmepumpe.  

Elproduktionen vil for anlægget i MEC regi være reduceret i forhold til den nuvæ-
rende produktion på 28 MW i fuldlastsituationen. Da MBV fremover skal levere en 
anseelig mængde damp til bioethanolproduktionen ved 20 bar og levere drivenergi 
til varmepumperne ved 6 bar vil elproduktionen blive reduceret til ca. 15,3 MW i 
fuldlastsituationen.  

Affaldsfraktioner 

Affaldsfraktioner som er omfattet Måbjergværkets tidligere miljøgodkendelser via 
oplistning på positivlisten og tillægslisten til positivlisten ønskes fortsat omfattet af 
miljøgodkendelsen. Følgende affaldsfraktioner med tilhørende EAK-koder ønskes 
yderligere omfattet af Måbjergværkets miljøgodkendelse via oplistning i tillægsli-
ste til positivlisten: 
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Tabel 5 Nye affaldstyper 

Affaldstype/betegnelse    EAK-koder* 

RDF ? 

Biofiber ? 

*Der er ikke kendskab til hvilke EAK koder der skal anvendes for de 3 typer af brændsler. Kommunen fastsætter EAK koder 

Lignin er jf. Holstebro Kommunes brev af 8. oktober ikke klassificeret som affald, 
og ønskes anvendt som biobrændsel, jf. biomassebekendtgørelsen. 

Vandbehandling 

Ud af de ca. 60 t damp som skal tilføres bioethanolprocessen sendes kun 38 t kon-
densat retur til kraftvarmeværket. Der vil derfor være behov for at tilføre 22 t spæ-
devand til kedelanlægget hver time. Der er derfor i projektet medtaget et vandbe-
handlingsanlæg for tilberedning af fuldt afsaltet kedelvand med en kapacitet på 25 
m3/h. Vandet tilføres fra Holstebro Kommunes vandværker. 

Maabjerg Renescience 

Karakteristika for biovæsken og den faste fraktion:  

Biovæske  

› Mængde 77.000 t/år  

› Tørstof (dm) 19%  

› Muligt biogasudbytte 8,1 M Nm3 

Restfraktion til forbrænding (RDF)  

› Mængde 22.000 t/år  

› Tørstof (dm) 53%  

Brændværdien af restfraktionen afhænger af om 3D-fraktione udsorteres fra fast-
fraktionen (se nedenfor). 

Såfremt dette er tilfældet, forventes brændværdien af 2D-fraktionen være ca. 22 
MJ/kg. Såfremt 3D-fraktionen ikke udsorteres, forventes brændværdien af den 
samlede fastfraktion at være ca. 20 MJ/kg. 
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17)  Systematisk beskrivelse af virksomhedens 
 procesforløb 

Måbjergværket 

Der er tale om to nye anlæg. Den nye biokedel placeres inde på det nuværende om-
råde syd for anlægget. Herved vil kedlen få god adgang til fællesanlæggene som 
brændselsforsyning, askehåndtering, fælles dampskinne, skorsten mv.  

Tørringsanlægget for tørring af biofiber placeres i området hvor den nuværende 
halmlade er. Den våde biofiber transporteres fra biogasanlægget til tørreanlægget 
på lastbil. Biofibren vil formentlig afgive lugt således at det er nødvendigt med 
ventilation af tørringsanlægget. Udformning af evt. ventilationsanlæg er ikke kendt 
på nuværende tidspunkt, men det vil blive sikret at der gennemføres lugtrensning 
om nødvendigt således at Måbjergværket kan overholde lugtgrænseværdierne som 
angivet under forslag til vilkår, evt. via et biofilter, RTO anlæg eller lignende. 
Nærmere oplysninger om dette vil blive eftersendt. 

Varmepumper og tørkølere som skal behandle kølevandet fra bioethanolanlægget 
placeres syd for det nuværende Måbjergværk, hvor der i dag er et frit tilgængeligt 
terræn. Komponenter fra det eksisterende Måbjergværk anvendes i videst muligt 
omfang.  

Som nævnt skal der anvendes en del forskellige brændsler, hvoraf nogle har karak-
ter af affald og andre af biomasse. For ikke at blande restprodukterne er det nød-
vendigt med en separat kedel til affaldsfraktionerne og en separat kedel til ligninen.  

Der er derfor arbejdet med et koncept, hvor den ene af de to eksisterende affalds-
kedler genbruges, den eksisterende biomassekedel ombygges til lignin og der sup-
pleres med en ny biokedel af passende størrelse. Den blivende affaldskedel om-
bygges således at halmhåndteringen fjernes og der udfyres nødvendige justeringer i 
brændkammeret. 

De overordnede materialestrømme til og fra anlægget er angivet i Tabel 6 og Tabel 
7. 

Tabel 6:  Tilførte og producerede energi- og stofmængder pr. år på Måbjergværket, eksl. 
Renescience, med angivelse af leverandør og modtager indenfor og udenfor 
MEC (efter udbygning af eksisterende anlæg) 

Tilført Produceret 

› Erhvervsaffald 46.832 ton, 539 TJ 

› Spædevand 177.600 m3 

› Råvand 40.000 m3 

› Biogas 4,128 mio. m3 fra Maabjerg 

BioEnergy 

› Faststof (RDF) 22.000 ton fra Maabjerg 

Renescience 

› Gyllefibre 60.000 ton 30% TS, 198 TJ 

› Damp 475.200 ton, 1.321 TJ til det nye 
Måbjergværk 

› Procesvarme 25 TJ til Maabjerg Re-

nescience 

› El 65.901 MWh 

› Varme 1.733 TJ til Varmetransmissions-
selskabet Holstebro-Struer 

› Spildevand 120.000 m3 til Holstebro 
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fra Maabjerg Bioenergy 

› Kondensat 256.000 ton fra Maabjerg 

Bioethanol 

› Lignin 88.472 ton 90 % TS, 1.769 TJ fra 
Maabjerg Bioethanol 

› Kølevarme 595 TJ fra Maabjerg 

Bioethanol 

renseanlæg    

› Affaldsslagge til genbrug 25.766 ton 

› Bioslagge til deponi 8.874 ton 

› Restprodukt fra røggasrensning til spe-
cialdeponi 3.321 ton 

Note: Markering med fed skrifttype betyder at materialet tilføres eller anvendes internt i 
MEC 

 

Tabel 7 Tilførte og producerede stofmængder pr. år på Maabjerg Renescience med 
angivelse af leverandør og modtager indenfor MEC (nyt anlæg, som del af Må-
bjergværket) 

Tilført Produceret 

› El 3.041 MWh 

› Enzymer 

› Affald - dagrenovation 50.000 ton, 405 
TJ 

› Afgasset biovæske 50.000 ton fra Maa-

bjerg Bioenergy 

› Varme 25 TJ fra Måbjergværket 

› Faststof (RDF) 22.000 ton til Måbjerg-

værket 

› Biovæske 77.600 ton til Maabjerg 

BioEnergy 

 

Maabjerg Renescience 
Af hensyn til at lette overførslen af den faste fraktion til forbrændingsanlægget er 
det hensigtsmæssigt at opføre REnescienceanlægget som en integreret del af det 
eksisterende Måbjergværk. 

Anlægget bearbejder dagrenovation, forventet ca. 50.000 ton årligt, gennem en en-
zymatisk  proces, hvor dagrenovationens bionedbrydelige del  omsættes til en bio-
væske, som tilføres Maabjerg Biogas for produktion af biogas, og en fastfraktion 
som tilføres kraftvarmeværket til afbrænding.  

Procesopbygningen fremgår af Fig. 9.   
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Figur 9 Renescienceanlæggets processer 

 

Affaldet modtages fra affaldsbilerne i en traditionel affaldssilo placeret i en over-
dækket aflæsningshal, og føres herfra via kran til anlæggets indløbstragt. Affaldssi-
loens kapacitet er fastlagt til et samlet volumen på ca. 2000 m3, svarende til 5 dages 
drift. Afhængig af ombygningen af Måbjergværket  vil anvendelse af den eksiste-
rende silo kunne være aktuel. 

Fra affaldssiloen doseres affaldet, ved hjælp af en affaldskran, til indløbstragten og 
videre ind i det første procestrin, forbehandlingstrinnet, hvor affaldet gennem en 
opvarmning til ca. 50°C og en vandtilsætning forberedes for den enzymatiske pro-
ces. Procesvandet som tilsættes første procestrin recirkuleres fra vaskeprocessen og 
opvarmes samtidig til ca. 85°C. Opholdstiden i første procestrin er ca. 1 time. 

Fra forbehandlingsdelen forsætter affaldet videre over i enzymreaktoren, hvor den 
enzymatiske proces, forflydelsesprocessen, foregår. I enzymreaktoren doseres en-
zymerne. I løbet af opholdstiden på ca. 20 timer, omsættes den bioomsættelige del 
af affaldet til en biovæske, som efterfølgende kan adskilles fra den faste fraktion af 
affaldet. 

Efter enzymprocessen forsætter blandingen af biovæske og fastfraktion til separati-
onsprocessen, hvor hovedparten af biovæske separeres fra fastfraktionen. For at 
reducere mængden af biovæske i den efterfølgende vaskeproces afvandes fastfrak-
tionen mekanisk. 
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I vaskeprocessen gennemløber fastfraktionen et antal vasketrin for at fjerne mest 
muligt af den resterende biovæske på materialet. Efter vaskeprocessen afvandes 
fraktionen endnu engang for dels at fange mest mulig biovæske dels for at sikre at 
fraktionen er lagerstabil og eventuelt kan indgår i en efterfølgende nyttiggørelses-
proces. 

REnescience- processen muliggør en separering af fastfraktionen i en 2D og en 3D 
fraktion efter enzymreaktoren. 3D fraktionen omfatter hovedsagelig flasker, bakker 
og lignede mens 2D fraktionen hovedsagelig indeholder plastfolien og tekstiler. 

I dette tilfælde vil 2D fraktionen afvandes efterfølgende mekanisk for at reducer 
mængden af biovæske som tilføres vaskeprocessen. 

I vaskeprocessen gennemløber 2D fraktionen et antal vasketrin for at fjerne mest 
muligt af den resterende biovæske på materialet. Efter vaskeprocessen afvandes 
fraktionen endnu engang for dels at fange mest mulig biovæske dels for at sikre at 
fraktionen er lagerstabil og  kan indgår i en efterfølgende nyttiggørelsesproces. 

3D fraktionen kan, ved behov, også gennemløbe en vaskeproces. Behovet for vask 
afhænger af kravene til 3D-fraktionen i en eventuel efterfølgende  nyttiggørelses-
proces. 

Skønsmæssigt forventes ca. 1/3 af fastfraktionen at kunne opsamles i 3D fraktio-
nen. 

Alt procesvand til REnescience-processen, i figur 1 angivet som ”Waste Water”, 
tilsættes via vaskeprocessen.  REnescience-processen har ikke behov for drikke-
vandskvalitet og vil kunne modtage ”spildevand” fra andre processer. 

Biovæsken opsamles fra de forskellige separationstrin i en mindre lagerbehol-
der/pumpetank inden biovæsken pumpes til Maabjerg BioEnergy for anvendelse i 
biogasanlægget. 

Procesbygningen vil være forsynet med traditionel bygningsventilation mens om-
råderne ”affaldssilo” og ”lagerområde for fastfraktionerne” vil være forsynet med  
forøget ventilation for at sikre tilfredsstillende arbejdsmiljø. 
 
Ventilationsluften tilføres forbrændingsanlæggets primærluftsystem sammen med 
forbrændingsanlæggets ventilationsluft fra siloområdet. 
 

18)  Oplysning om energianlæg  
Der henvises til oplysningerne i afsnit 16. 

19)  Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller 
 uheld 

Der henvises til den overordnede risikovurdering der er foretaget i forbindelse med 
VVM redegørelsen for MEC projektet, og oplysninger indsendt i forbindelse med 
den gældende miljøgodkendelse. 
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20)  Oplysninger om særlige forhold i forbindelse 
 med opstart/nedlukning af anlæg 

Anlægget forventes at være i døgndrift, året rundt. Dog med ca. 2 ugers shutdown 
pr. år. Samlet driftstid forventes at være 8.400 timer pr. år . 
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G. Oplysninger om valg af bedste 
tilgængelige teknik - Måbjergværket 

21) Redegørelse  

Renescience 

Der foreligger ikke i Miljøstyrelsens Referencer til renere teknologivurderinger ved 
miljøgodkendelser (Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8/2000 eller seneste udgave) 
oplysninger om bedste tilgængelige teknik for den pågældende virksomhedstype. 

Effektivisering af råvareforbruget 
For at optimere klima- og miljøaspektet i projektet, udformes de kedelanlæg som 
anvendes til at forbrænde fiberen fra biogasanlægget og ligninen fra ethanolpro-
duktionen, så de heri værende næringsstoffer opsamles og udnyttes. Her er specielt 
fosforudnyttelsen helt essentiel, da dette grundstof globalt har meget stor betyd-
ning. 

Substitution 
MEC projektet vil samlet medføre en væsentlig substitution af fossile brændsler. 
Den samlede substitution svarer til en reduktion af CO2 udledningen med ca. 
384.000 tons/år. Heraf udgør afbrænding af lignin på Måbjergværket ca. 163.000 
tons/år.  
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Tabel 8 Klimaeffekt af MEC projektet, herunder Måbjergværket  

CO2 reduktion 

MEC pr. år 

  Brændværdi Energimængde CO2  CO2 re-

duktion  

Kilde Enhed Mængde   (GJ/enhed) (GJ)  (t/GJ)  (t) 

Bioethanol 

erstatter ben-

zin  

m3 73.200 21,2000 1.551.840 0,0728 112.974 

Biogas erstat-

ter naturgas 

m3 81.600.000 0,0234 1.909.440 0,0567 108.265 

Lignin erstat-

ter affald lo-

kalt  

t 160.000 10,0000 1.600.000 0,0325 52.000 

Lignin erstat-

ter kul centralt 

t 40.410 29,3000 1.184.013 0,0936 110.824 

I alt       384.063 

 

Optimering 
Anlæggets placering sammen med de øvrige anlæg i MEC gør at der kan opnås 
symbioseeffekter, herunder ved udnyttelse af restmængderne fra bioethanolpro-
duktionen, som består af lignin og melasse, der udnyttes til energifremstilling. 
Ligninen anvendes til produktion af damp (og el) på kraftvarmeanlægget, og 
melassen anvendes til at producere biogas på biogasanlægget. 

Affaldsfrembringelse 
Renescience anlægget vil sikre en væsentlig højere energi- og materialeudnyttelse 
af affaldet ved produktion af RDF til Måbjergværket og biovæske til Måbjerg 
Bioenergy. Masse- og energibalancen fremgår af Tabel 7. 

Bedste tilgængelige rensningsteknik  
Forbrændingsanlægget opfylder i dag de bindende emissionsgrænseværdier til luft 
for affaldsforbrændingsanlæg,  jf. IE direktivets bilag 6, del 3. Disse grænseværdier 
vil fortsat kunne overholdes efter gennemførelse af de ændringer som MEC projek-
tet indebærer. Samtidig vil de totale emissioner blive reduceret som følge af at der 
nedlægges en affaldsline der erstattes af en biobrændselslinie. 

Ændringen af luftemissionerne fremgår af Tabel 9. Grundlaget for tallene er angi-
vet i det følgende afsnit om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltnin-
ger.  
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Tabel 9 Ændringer i luftemissioner som følge af gennemførelse af MEC projektet. 

  

Nuværende scenarie [mg/s] 

 

Fremtidigt scenarie [mg/s] 
Ændring 

[mg/s] 

Ændring 
[ton/år] ved 
8.400 drifts-

timer/år 
Måbjergværket 

Samlet 

Måbjergværket 

Samlet Samlet Samlet Affald 1 Affald 2 Biokedel Affald 1 Bio 1 Bio 2 Slamtørring 

Afkast 1 3 2 1 2 3 4 

Lugt1 315,9 315,9 304,2 936 315,9 304,2 152,1 585 1357,2 421,2 12,7 

Støv total 225 225 433 883 225 433 216.5 - 874,5 -8,5 -2,57 

UHC 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 

SO2 1.125 1.125 4.333 6.583 1.125 4.333 2.167 - 7.625 1.042 315 

NO2 4.500 4.500 4.333 13.333 4.500 4.333 2.167 - 11.000 -2.333 -706 

CO 1.125 1.125 13.542 15.792 1.125 13.542 6.771 - 21.438 5.646 1.707 

Cd 1,01 1,01 0,05 2,07 1,01 0,05 0,02 - 1,08 -0,99 -0,30 

Hg 1,13 1,13 0,01 2,26 1,13 0,01 0,00 - 1,14 -1,12 -0,34 

As 1,37 1,37 0,06 2,81 1,37 0,06 0,03 - 1,46 -1,34 -0,41 

Pb 5,09 5,09 0,16 10,33 5,09 0,16 0,08 - 5,33 -5,00 -1,51 

Cr 0,88 0,88 0,29 2,04 0,88 0,29 0,14 - 1,31 -0,73 -0,22 

Cu 1,22 1,22 15,74 18,17 1,22 15,74 7,87 - 24,83 6,66 2,01 

Mn 1,08 1,08 0,01 2,17 1,08 0,01 0,00 - 1,09 -1,08 -0,33 
Ni 1,62 1,62 0,33 3,57 1,62 0,33 0,16 - 2,11 -1,46 -0,44 

                                                      
 
 
1 Lugt er opgivet i mg/Nm3, som er omregnet fra LE/Nm3 ved at gange med 7,8 og dividere med 1000, jf. OML-vejledningen. 
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H. Forurening og forureningsbegrænsende 
foranstaltninger 

Luftforurening 

22) Massestrømme og emissionskoncentrationer 
Røggassen fra Måbjergværket udledes gennem en 120 m høj skorsten, derudover 
vil der også være et afkast i forbindelse med slamtørringsanlægget. Placeringen af 
skorstenene er vist i Error! Reference source not found.. 

 

Figur 10 Placering af luftafkast 

Error! Reference source not found.De præcise UTM koordinater er vist i Tabel 
10. I forbindelse med OML beregningen er placeringen af den nuværende skorsten 
sat til (0,0) i receptornettet, og placeringen af det andet afkast er beregnet ud fra 
dette (0,0) punkt. 
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Røggasskorstenen på Måbjergværket er placeret i terrænhøjde 38 m (35 m for 
slamtørringsafkastet), hvilket er højt i forhold til omgivelserne, hvor nærmeste høj-
religgende receptorhøjde er 1500 m nord for anlægget. Alle terrænhøjder i OML 
sat til 0, da OML regner med terrænhøjder under den for skorstenen er den samme. 

Tabel 10 Inputdata for de 3 røgrør i skorstenen 

 Parameter 
Bio 1 Bio2 Affald 1 Tørring 

Afkast A Afkast B Afkast C Afkast D 
P

la
ce

rin
g 

og
 d

im
en

si
on

er
 

X koordinat (øst) 476455 476455 476455 476522 

Y koordinat (nord) 6250059 6250059 6250059 6250112 

Terrænhøjde [m] 0 0 0 -31) 

Foreløbig skorstenshøjde [m] 120 120 120 75,5 

Indvendig diameter [m] 1,45 1,45 1,45 1,2 

Udvendig diameter [m] 6 6 6 1,5 

Generel bygningshøjde [m] <40 <40 <40 <40 

Retningsbestemte bygninger (ja/nej) Nej Nej Nej Ja 220-320º 

P
ro

ce
s-

af
ka

st
 

Temperatur [°C] 65 65 65 20 

Våd røggasmængde [Nm3/s] 21 10 22 25 (m3/s 

Indfyring (t/h) 12 6  11 - 

Lufthastighed [m/s] (OML)  15,7 7,5   16,5 22,1 

1) I forhold til (0,0). 

Der er foretaget OML-beregninger for Måbjergværket. Resultaterne er beskrevet i 
nedenstående afsnit. OML-beregningerne er vedlagt i Bilag A. 

Emissionsgrænser og B-værdier for anlæggene 

Emissionsgrænseværdierne der vil gælde fra 6. jan 2013 er givet i EU Di-
rektiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner, artikel 30, 
stk. 3 og bilag VI (affaldsforbrænding).  
 
B-værdierne findes i Supplement til B-værdivejledningen (2008).  
 

Tabel 11: Grænseværdier for affaldsforbrændingsanlæg > 100MW 

Stof Emissionsgrænse 
(mg/Nm3), 
jf. IED direktivet 

B-værdi 
(mg/m3), 
jf. Miljøstyrelsens  
B-værdivejledning 

 Affaldskedel Biokedler  

Lugt - - 5 LE/m3 

SO2 50 200 0,25 

NOX 200 200 0,125 

Støv  10 20 0,08 

HCI 10 - 0,05 

HF 1 - 0,002 
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CO (50) 625 - 

Cd1) 

0,05 
- 0,00001 

TI1) - 0,0003 

Hg 0,05 - 0,0001 

Sb1) 

 
0,5 

- 0,001 

As1) - 0,00001 

Pb1) - 0,0004 

Cr1) - 0,001 

Co1) - 0,0005 

Cu1) - 0,01 

Mn1) - 0,001 

Ni1) - 0,0001 

V1) - 0,0003 

1) Emissionsgrænseværdien omfatter summen af de nævnte stoffer i grupperne. 

 

Alle emissionsgrænseværdier i Tabel 11 gælder for en temperatur på 273,15 K, et 
tryk på 101,3 kPa og efter korrektion for vanddampindhold i røggassen, samt ved 
et standardiseret O2-indhold på 6 %. 

Emissionsopgørelse for ovnlinjerne 

Ved beregningerne sættes emissionskoncentrationerne for alle stoffer undtagen lugt 
lig emissionsgrænserne, se Tabel 11. Det betyder at emissionerne er beregnet som 
den forventede maximale luftmængde i Nm3/h ganget med de forventede emissi-
onsgrænser i EU Direktivet. For lugt fra forbrændingsanlæggets skorsten er der 
anvendt en skønnet emission på 1800 LE/Nm3, baseret på målinger gennemført på 
Affaldscenter Århus2. Der haves ingen oplysninger om lugtemissionen fra bioked-
lerne, og det er derfor indtil videre antaget at lugtemissionen er af samme størrel-
sesorden som fra forbrændingsanlægget. 
 
Emissionsgrænserne skal være indført i dansk lovgivning senest den 6. januar 
2013, og vil derfor være gældende på det tidspunkt affaldskedler og de to biokedler 
sættes i drift.  Emissionsgrænserne er bindende minimumsgrænser som altid skal 
overholdes. Myndigheden kan vælge at skærpe grænserne yderligere indenfor de 
rammer der fastlægges af BAT intervallet i den kommende BREF note for store 
fyringsanlæg. Ved at vælge de bindende emissionsgrænser som dimensionerende 
for skorstenen er der sikkerhed for at skorstenen bliver høj nok. 

                                                      
 
 
2 Århus Kommunale Værker: Måling af lugtemissionen fra Affaldscenter Århus, Affalds-
forbrændingsanlæg og optisk sorteringsanlæg. Dk teknik, september 2001. 



  
ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE 

\\cowi.net\projects\A020000\A023690\3_Pdoc\DOC\VVM og MGK\Ansøgninger om miljøgodkendelse\Final miljøansøgninger\Måbjergværket\Endelig miljøansøgning rev. 
28.11.12\Miljøansøgning_ Måbjergværket og Maabjerg Renescience_28.11.12.docx 

47 

Luftmængderne er angivet under anlægsdata for de enkelte scenarier. Luftmæng-
derne er opgjort ud fra de forventede tekniske anlægsdata.  

IED-direktivets grænseværdi for summen af stofferne Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, 
Ni, V er 0,05 mg/Nm3 og 0,5 mg/Nm3 for Cd og TI og den procentvise fordeling 
mellem disse stoffer er forudsat den samme som den fordeling der er brugt i OML-
beregninger for Måbjergværket fra 30. januar 2004, hvilket giver værdierne i Tabel 
12. Sumværdi for hovedgruppe 1-stofferne (Ni, Cd, Cr, As), der bruges til bereg-
ning af spredningsfaktor, fremgår også af Tabel 12. 

Tabel 12: Beregnede emissioner for de tre kedler 

  Emission [mg/Nm3] Emission [mg/s] 

Affald Bio 1 Bio 2 Slam-
tørring 

Affald Bio 1 Bio 2 Slam-
tørring 

Enkeltstoffer  

Lugt3 1.800  1.800 1.800 3.000 315,9 304,2 152,1 585 

Støv 10 20 20  225 433 217  

CO 50 625 625  1.125 13.542 6.771  

NO2 200 200 200  4.500 4.333 2.167  

SO2 50 200 200  1.125 4.333 2.167  

HCl 10      225 0 0  

HF 1      22,50 0 0  

Cd 0,045 2,10E-03 2,10E-03  1,01 4,54E-02 2,27E-02  

TI 0 1,00E-04 1,00E-04  0,00 2,17E-03 1,08E-03  

Hg 0,05 4,57E-04 4,57E-04  1,13 9,89E-03 4,95E-03  

Sb 0 5,00E-05 5,00E-05  0,00 1,08E-03 5,42E-04  

As 0,061 2,79E-03 2,79E-03  1,37 6,04E-02 3,02E-02  

Pb 0,226 7,48E-03 7,48E-03  5,09 1,62E-01 8,11E-02  

Cr 0,039 1,32E-02 1,32E-02  0,88 2,87E-01 1,43E-01  

                                                      
 
 
3 3 3 Lugt er opgivet i LE/Nm3 og er omregnet til mg/Nm3 ved at gange med 7,8 og dividere med 

1000, jf. OML-vejledningen. 
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Co 0 2,00E-05 2,00E-05  0,00 4,33E-04 2,17E-04  

Cu 0,054 7,27E-01 7,27E-01  1,22 1,57E+01 7,87E+00  

Mn 0,048 3,50E-04 3,50E-04  1,08 7,58E-03 3,79E-03  

Ni 0,072 1,52E-02 1,52E-02  1,62 3,29E-01 1,64E-01  

V 0 1,00E-05 1,00E-05  0,00 2,17E-04 1,08E-04  

Stofgrupper  

Hoved gr. 1 
Ni, Cd, Cr og 
As 

0,217 3,33E-02 3,33E-02  4,88 7,21E-01 3,61E-01  

Spredningsfaktorer 
For de stoffer, der er sat emissions- og immissionskrav til, er der foretaget bereg-
ning af spredningsfaktoren S, som er et udtryk for, hvor stor en luftmængde der 
skal til for at fortynde røggassen, så B-værdien for det pågældende stof kan over-
holdes. De stoffer der har den største spredningsfaktor er dimensionerende for 
skorstenen. 

For ensvirkende stoffer, der tilhører samme stofgruppe i luftvejledningen, skal der 
desuden beregnes et summeret eksponeringsbidrag Br på baggrund af stoffernes 
kildestyrke og B-værdier. Stofferne Ni, Cd, Cr og As tilhører hovedgruppe 1, og 
der er beregnet Br -værdi og tilhørende spredningsfaktor for summen af disse stof-
fer. Når flere afkast føres til samme skorsten, tildeles alle afkast samme højde i 
OML-beregningerne, og i denne situation bliver afkastet med den største spred-
ningsfaktor i praksis dimensionerende for alle afkast i skorstenen.  

Den højeste spredningsfaktor for hovedafkastet på Måbjergværket er krævet for 
hovedgruppe 1 stofferne Ni, Cd, Cr og As i affaldskedlen, som dermed dimensi-
onsgivende for skorstenen. For slamtørringsanlægget er lugt dimensionerende, 
skorstenshøjden her skal tilpasses den samlede lugtemission for anlægget. De be-
regnede spredningsfaktorer for afkastene er vist i Tabel 13. 

Tabel 13: De beregnede spredningsfaktorer for afkastene 

  

B-værdi  

[mg/m3] 

Spredningsfaktor [Nm3/s] 

Affald Bio 1 Bio 2 Slam-
tørring 

Enkeltstoffer  
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Lugt4 5 63.180 60.840 30.420 117.000 

Støv 0,08 2.813 5.417 2.708  

CO 1 1.125 13.542 6.771  

NO2 0,125 36.000 34.667 17.333  

SO2 0,25 4.500 17.333 8.667  

HCl 0,05 4.500 0 0  

HF 0,002 11.250 0 0  

Cd 0,00001 101.250 5 2  

TI 0,0003 0 0 0  

Hg 0,0001 11.250 0 0  

Sb 0,001 0 0 0  

As 0,00001 137.250 6 3  

Pb 0,0004 12.713 0 0  

Cr 0,001 878 0 0  

Co 0,0005 0 0 0  

Cu 0,01 122 2 1  

Mn 0,001 1.080 0 0  

Ni 0,0001 16.200 3 2  

V 0,0003 0 0 0  

Stofgrupper 

Hoved gr. 1 Ni,  
Cd, Cr og As 

0,00001911) 255.578 39 19  

1) Br-værdien er for affaldskedlen, den er lidt højere for biokedlerne, men pga. 

det lave tungmetal indhold er de ikke betydende. 

                                                      
 
 
4 4 B-værdien for lugt er opgivet i LE/Nm3.  
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23) Emissioner fra diffuse kilder 
Emissioner af lugt fra diffuse kilder forventes ikke at blive øget, idet der vil blive 
en mindre tilførsel af dagrenovation til anlægget, som erstattes af lignin og biofi-
ber.  

Ventilation i forbindelse med Renescience anlægget er dog ikke fastlagt endnu, 
men afsug kan evt. føres via eksisterende skorsten på forbrændingsanlægget, eller i 
tilfælde af at det ikke er muligt, via et selvstændigt afkast med biofilter. Informati-
oner om dette vil blive eftersendt så snart anlægsudformningen kendes mere i de-
taljer. 

24) Afvigende emissioner i forbindelse med 
opstart/nedlukning af anlæg 

Der henvises til oplysninger i forbindelse med det eksisterende forbrændingsanlæg, 
idet der som udgangspunkt ikke forventes øgede emissioner i forbindelse med op-
start og nedlukning af ovne. Opstart- og nedlukningsperioder defineres således at 
anlægget producerer 2 tons damp/time for at være i normal drift. 

25) Beregning af afkasthøjder 
Beregningerne giver en maksimal immission af hovedgruppe 1-stoffer, på 0,0121 
µg/Nm3 i afstanden 400 m og retning 190 grader i august. Dette overholder Br-
værdien på 0,0191 µg/Nm3 med en margin på små 37%. Skorstenshøjden vurderes 
derfor at være tilstrækkelig og der vil samtidig ikke være behov for at tage evt. ter-
ræneffekter med. For lugt er højeste immission på 4,99 LE/m3 i 100 m's afstand i 
retning 270 grader for en skorstenshøjde på 75,5 m for slamtørringsanlægget, hvil-
ket overholder grænseværdien på 5 LE/m3. 

Spildevand 

26) Spildevandsteknisk beskrivelse 
Det eksisterende Måbjergværk har en spildevandstilladelse for processpildevand og 
overfladevand af 7. marts 2011 fra Holstebro Kommune Natur og Miljø. 

Beskrivelsen er udarbejdet med udgangspunkt i følgende dokumenter: 

› "Måbjergværket som MEC-anlæg, Analysefasen" fra COWI A/S af den 1. 
april 2012. 

› "Spildevandstilladelse for processpildevand og overfladevand fra Måbjerg-
værket A/S" af 7. marts 2011 fra Holstebro Kommune Natur og Miljø.  
- Tilladelsen gælder for det eksisterende Måbjergværk. 

› "Mulige kilder til tungmetalbelastning af spildevand fra Måbjergværket" fra 
DONG Energy af 31. maj 2011. 
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Renescience opføres som integreret del af Måbjergværket for at lette overførslen af 
den faste fraktion, hvor biovæsken (ca. 77.600 tons) ledes til Maabjerg Bioenergy 
for biogasproduktion og faststof (RDF) ca. 22.000 tons ledes til Måbjergværket. 

Processpildevand 
Spildevandstilladelse for processpildevand og overfladevand fra Måbjergværket 
A/S" af 7. marts 2011: 

Spildevandsafledningen fra Måbjergværket kan opdeles i 2 hovedstrømme: 

A. Spildevand, som afledes til spildevandskloak (Vestforsyning) med tilslutning til 
Holstebro Centralrenseanlæg. 

B. Overfladevand, som afledes til regnvandskloak (Vestforsyning) med afledning 
til Frøjk Bæk. 

Afløbsplan (på oversigtsform) og flowdiagram over vandstrømme er vedlagt som 
Bilag E og Bilag F. 

A. Spildevand, som afledes til spildevandskloak (Vestforsyning) med tilslut-
ning til Holstebro Centralrenseanlæg: 

Fra Måbjergværket er der følgende delstrømme, der afledes til spildevandskloak 
(Vestforsyning) for rensning på Holstebro Centralrenseanlæg.  

1 Processpildevand fra skrubberanlægget (trin I-II). 

2 Slaggekølevand fra affaldskedler. 

3 Dræn fra kedler og turbine. 

4 Restfraktioner fra vandbehandlingsanlæg. 

5 Spildevand fra diverse gulvafløb. 

6 Sanitært spildevand. 

7 Drænvand fra køletårne.  

8 Øvrigt spildevand til kloak. 

9 Spildevand fra Renescience anlægget. 

I forbindelse med udbygningen af Måbjergværket genbruges røggasrensningen på 
den nuværende affaldskedel og på biomassekedlen med mindre modifikationer, 
grundet den anden brændselstype som ovnene fremover skal håndtere.  
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Den ny biomassekedel udstyres med røggasrensning som den nuværende biokedel 
samt skrubbertårn for røggaskondensering.  

Restprodukterne fra afbrænding af biomasse som halm, flis og mindre mængde 
træpiller giver på Måbjergværket indhold af primært tungmetaller, fosforfraktioner 
og kaliumfraktioner i biobundasken og bioflyveasken. De stoffer, der kan findes i 
flyveasken, vil også kunne være at genfinde i kondensatet fra røggaskondenserin-
gen.  

På Måbjergværket findes allerede erfaringer med kondensat fra røggasrensning og 
kondensering af vand fra røggassen på affaldskedlerne. De viser, at der er for store 
mængder urenheder i kondensatet til at dette kan ledes til spildevandskloak. Kon-
densatet bliver ledt gennem et partikelfilter samt et aktivt kulfilter. Dette har dog 
ikke vist sig at være tilstrækkeligt. Derfor bliver kondensatet behandlet i et RO an-
læg. Koncentratet anvendes som spædevand til surskrubberen eller alternativt - be-
handles i det interne spildevandsrensningsanlæg. Permeaten er rent nok til udled-
ning til spildevandskloak. Der henvises til delstrøm 4. 

Installering af en ekstra biomassekedel og udbygning af røgassrensning forventes 
ikke at ville betyde væsentligt ændrede eller forøgede koncentrationer eller masse-
strømme af forurenede stoffer udledt til offentlig kloak. 

Biobundaske udbringes på landbrugsjord som gødning, mens bioflyveaske depone-
res pga. for stort indhold af især Cd.  

Alt proces-/spildevand produceret i forbehandlingen af dagrenovationen i Re-
nescience anlægget vil blive genanvendt, bortset fra vand fra gulvspuling. Dette 
udledes dog ikke separat til offentlig kloak, men ledes i stedet til Måbjergværket 
via sedimentationsbassinet. 

Med MEC-projektet forventes den samlede udledte spildevandsmængde ikke for-
øget væsentligt i forhold til spildevandsmængden i den nugældende tilslutningstil-
ladelse, men der vil ske en omfordeling af mængderne for delstrømmene - punkt 1-
9 (se senere), blandt andet stammer den øgede spildevandsmængde primært fra den 
udbyggede røggasrensning. 

I Bilag E er markeret med gult, hvor spildevandet stammer fra, og hvordan det le-
des til spildevandsledningen. Der kommer dog også et bidrag fra overskud fra 
"blåt" område, når samlebrønd løber over.  

Det sulfatholdige procesvand - som opstår i røggasrenseanlæggets tredje trin (SO2 
skrubber) - opsamles i tanke og transporteres p.t. til udskibningsstedet for affalds-
aske på Horsens Havn. Her anvendes det p.t. til befugtning af aske, som udskibes 
til dertil godkendt mine i Norge.  

1) Processpildevand fra skrubberanlægget (trin I-II)  

Det sure og tungmetalholdige spildevand fra affaldslinjernes skrubberanlæg - ”Trin 
I og II” – behandles i Måbjergværkets interne spildevandsrensningsanlæg, før ud-
ledning til det spildevandsforsyningens spildevandssystem. 
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Skrubberanlægget består af en cirkulationstank, som ligeledes er ”bund” i skrub-
bertårn, indeholdende ca. 10 m3 syre/vand. Herfra pumpes kontinuerligt til dyser 
placeret højere i tårnet. Vandet sprayes ud over den opadgående røggasstrøm, og 
den vandmængde, der ikke fordamper, ender igen i bunden af skrubbertårnet. Når 
ledningsevnen i cirkulationstanke øges til ca. 275 mS/cm, ”er det tid” at udtage en 
del af vandet til rensning i renseanlægget, og derfor ledes en delstrøm til en 45 m3 
syrebuffertank, hvorfra spildevandet pumpes til rensning i det mekaniske-kemiske 
renseanlæg (fældningsanlæg med 5 trin), beskrevet efterfølgende. Vandstand i sy-
rebuffertank overvåges med niveaumåling. Eventuelt overløb fra syrebuffertank 
ledes tilbage til sumptanke. 

Spildevandsrensningsanlæggets er opbygget som et såkaldt fældningsanlæg med 
følgende trin: 

a. Grov neutralisering med kalksten (CaCO3) til pH 1,8. Der er endvidere mu-
lighed for at grovneutralisere med NaOH. 

b. Neutralisering med hydratkalk Ca(OH)2, til pH 7 – 8.  

c. Fin neutralisering med NaOH til pH 9,5 - 11 (Kører normalt 9,5.) Ved høje 
cadmium værdier hæves pH). 

d. Tungmetalfældningsmiddel, eksempelvis et svovlholdigt fældningsmiddel.  

e. Tilsætning af flokkuleringsmiddel (polymer) 

Principskitse for mekanisk-kemisk renseanlæg: 

 

Efter den kemiske behandling fortsætter det rensede spildevand til en lamelsepara-
tor for slamseparering og videre til et posefilter, der forhindrer, at slam udledes 
med det rensede spildevand. Slamflugt efter posefilteret "indikeres" med en turbi-
ditetsmåler. Efter posefilteret pumpes spildevandet via et kulfilter til en måletank. I 
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måletanken finjusteres spildevandets pH med ren HCl.  
Herefter kontrolmåles pH inden spildevandet udledes via Måbjergværkets interne 
kloaksystem til spildevandsforsyningens spildevandskloak.  

Hvis kvaliteten af det rensede spildevand ikke er i orden, indikeret ved uregelmæs-
sigt pH eller høj turbiditet, recirkuleres spildevandet til sumptankene.  

I kælderniveau (”bunden af skrubberanlægget”) er placeret sumptanke, 3 x 30 m3. 
Disse sumptanke anvendes til opsamling af evt. overløbsvand fra syrebuffertank 
samt til opsamling af vand fra tanke. Alle afløb fra spildevands- og surskrubber-
bygningen samt filterpressebygning og sumptankrum er ført til disse sumptanke. 
Kælderen er – for at undgå utilsigtet udslip af eventuelt spild/overløb – uden afløb 
til spildevandsforsyningens spildevandskloak. Alt vand opsamlet i sumptankene 
behandles efterfølgende i det mekaniske-kemiske renseanlæg.  

Det beskrevne mekaniske-kemiske spildevandsrenseanlæg, der er fælles for de to 
affaldslinjer, er udlagt til at behandle op til 8,5 m3 spildevand pr. time, men er bela-
stet med ca. det halve i gennemsnit, så der er kapacitet til en mængde fra røggas-
rensning/varmegenvinding på endnu en kedel (biomasse). 

Processpildevandet udledes stort set jævnt over året og døgnets 24 timer.  

Måbjergværket udtager iht. spildevandstilladelsen 12 årlige kontrolprøver af pro-
cesspildevand fra skrubberanlægget, der er blevet renset i det interne rensningsan-
læg. Prøver udtages efter måletanken.  
Af nedenstående tabel er vist oversigt over sammensætning af det rensede spilde-
vand (efter måletank) angivet som minimums-, maksimums- og gennemsnitsværdi-
er for 2011 (12 prøver) og 2012 (4 prøver, jan. - april). Udlederkravene i henhold 
til spildevandstilladelsen fra 2011 er endvidere angivet.  

Parameter Krav Enhed 
2011 

Min.-maks. (Gns.) 
2012 

Min.-maks. (Gns.) 

pH 6,5<pH<9   7,7-9,0 (8,3) 7,9-8,6 (8,4) 

Suspenderet stof 30 (45) mg/l 7,2-38 (17) 8,6-19 (12,4) 

Chlorid 40.000 mg/l 
27.000-38.000 

(32.167) 
28.000-35.000 

(32.500) 

Sulfat 1.200 mg/l 270-1.300 (711) 280-550 (373) 

Arsen 150 ug/l 0,8-8,2 (3,4) 0,8-5,2 (3) 

Bly 200 ug/l 0,9-110 (20) 2,2-4,6 (3,3) 

Cadmium 50 ug/l 0,05-240** (47) 0,1-10 (2,6) 

Calcium - mg/l 
14.000-20.000 

(16.917) 
16.000-20.000 

(17.500) 

Chrom 500 ug/l 1,6-7 (4,2) 1,6-5,2 (3,4) 

Kobber 500 ug/l 1-100 (23) 1-210 (53) 

Kviksølv 30 ug/l 0,05-3,7 (0,7) 0,05-0,6 (0,3) 

Nikkel 500 ug/l 1-30 (9) 3,8-17 (12) 

Thallium 50 ug/l 0,2-27 (5,8) 0,4-0,4 (0,4) 

Zink 1.500 ug/l 5-110 (38) 8-20 (15) 

Dioxin 0,3 ng/l - - 

Flow - 
m3/d 
m3/år* 

37-61 (50) 
18.112 

54-69 (61) 
22.423 
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* Døgnmængde multipliceret med 365 dage/år. 
** Denne måling er redegjort for og afklaret med Holstebro Kommune, samt tiltag 
er indført for at undgå tilsvarende overskridelse. 

Sammensætningen af brændslet har betydning for spildevandssammensætningen 
og -mængden. Den fremtidige mængde anslås årligt til at blive reduceret i forhold 
til eksisterende værk, til ca. 15.000 m3/år.  

Der er vanskeligt at estimere en fremtidig sammensætning af spildevandet som føl-
ge af udbygningen af værket. Brændselssammensætningen ændres og der tilføjes 
nye brændsler og der indføres ny teknologi til behandling af affald. Værket har set 
eksempler på at f.eks. brændsel med ekstra meget svovl giver større mængde sul-
fatspildevand (bortskaffes separat), men renseanlægget er rimelig robust og opfan-
ger normalt de fleste urenheder som så ender i slammet, så der forventes ikke for-
øgede udløbskoncentrationer fra det interne rensningsanlæg ift. udlederkravene. 

2) Slaggekølevand fra affaldskedler  

Slaggekølevand genanvendes sammen med forurenet overfladevand fra slaggela-
gerplads (areal ca. 650 m2 – vist med blå farve på Bilag E), idet der er etableret et 
opsamlingsvolumen på 60 m3, bestående af en opsamlingstank ved slaggecontai-
nergården, hvortil kommer opsamlingskapacitet i pumpebrønde.  

Udledning af slaggekølevand til offentlig spildevandskloak begrænses til perioder, 
hvor tilførslen af forurenet overfladevand og tilbageført slaggekølevand overstiger 
opsamlingstankens kapacitet. 

Denne spildevandsfraktion forekommer derfor kun i begrænset omfang og fortrins-
vis i perioder med meget nedbør, hvor der er stort tilløb fra slaggelagerplads. I dis-
se tilfælde sker overløb af slaggekølevand til spildevandsforsyningens spilde-
vandskloak via brønd med ”dykket afløb”. 

Værket har fokus på at genanvende så store mængder vand som muligt, men ikke 
mindst, at genanvende det mest forurenede vand først. Det gælder især slaggekøle-
vand og spulevand fra kedelbygningen.  
Værket ved, at slaggekølevand, spulevand fra kedelbygningen samt "overflade-
vand" fra slaggepladsen indeholder for store mængder tungmetaller til at vandet 
normalt kan ledes til spildevandskloak. Vandet bliver derfor opsamlet og genan-
vendt.  

Opsamlingskapaciteten og fokus på genanvendelse i slaggesystemet giver kun få 
gange pr. år hvor der er overløb. Ved større regnskyl kan der forekomme større 
mængder vand fra slaggepladsen end der er opsamlingskapacitet til. Tanksystemet 
er styret således, at der så vidt muligt holdes lavt niveau i alle tanke, således at der 
er plads til vandet fra et regnskyl. Ved et regnskyl er det første vand altid mest for-
urenet, og vil blive opsamlet i tankene. Det vand der løber over til spildevandsklo-
ak vil være mindst forurenet. Der foretages aktuelt ingen registrering af udledning 
af slaggekølevand, men der anslås en årlig mængde på 5.000 m3.  
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Der foreligger ikke særskilte analyser af slaggekølevand, som afledes til spilde-
vandsforsyningens spildevandskloak. Det forventes at pH er relativ høj, ca. 10.  

Der foretages ikke registrering af mængden eller kvaliteten af overløbsvandet. Iføl-
ge Måbjergværket ligger pH over 7, idet slaggevand har en pH på ca. 10.  

Der er desuden for at minimere overløb etableret niveauvisning i tanke og rengø-
ringspersonalet er instrueret i, at der ikke må spules/rengjort i kedelbygningen når 
opsamlingstankene er fyldte. 

3) Dræn fra kedler og turbine  

Udledning af denne spildevandsfraktion forekommer sjældent, da der tilsigtes 100 
% genanvendelse ved brug som fjernvarmespædevand eller lignende.  

4) Restfraktioner fra vandbehandlingsanlæg  

Restfraktioner fra vandbehandlingsanlæg udgøres af spildevand fra to omvendte 
osmoseanlæg (RO-anlæg): 

a) Koncentrat fra RO anlægget til produktion af total afsaltet vand til kedlerne  

b) Kondensat fra varmegenvinding på Adiox skrubber - kondensationstrin 1 og 2  

a) Koncentrat fra RO anlægget til produktion af total afsaltet vand til kedlerne. 

Koncentratet sendes til den sure skrubber i det omfang, der er behov for det. Resten 
ledes til offentlig spildevandskloak. Koncentrat fra RO anlæg til produktion af ke-
delvand er principielt blot drikkevand ”opkoncentreret” med en faktor 4.  

Vandet fra blødgøringsfiltrene sendes til den sure skrubber i det omfang, der er 
behov for det. Resten ledes til offentlig spildevandskloak. Vand fra blødgøringsfil-
ter er råvand tilsat bordsalt fra blødgøringen.  

b) Kondensat fra varmegenvinding på Adiox scrubber- kondensationstrin 1 og 2. 

Kondensatet sendes til den sure skrubber i den udstrækning, der er kapacitet. Den 
resterende mængde sendes til RO anlæg for kondensat.   

Koncentratet herfra anvendes i den sure skrubber (HCl) som spædevand med 1. 
prioritet. Den overskydende mængde behandles i den interne spildevandsrensning. 

Det rensede kondensat (permeat) sendes til det andet RO anlæg, se beskrivelse un-
der a), og anvendes således på lige fod med råvand til produktion af kedelvand i det 
omfang der er kapacitet. Resten ledes til spildevandsforsyningens spildevandsklo-
ak.  

Årlig udledning af regenerationsvand fra blødgøringsfiltre til spildevandsforsynin-
gens spildevandskloak udgør ca. 1.500 m3.  
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Årlig udledning af koncentrat fra RO anlæg er ca. 16.000-20.000 m3.  

Regenerationsvand fra blødgøringsfiltre udledes i en begrænset mængde, og er 
principielt råvand tilsat natriumklorid. 

Koncentrat kan betragtes som ”opkoncentreret” drikkevand.  

5) Spildevand fra diverse gulvafløb  

Fraktionen består af spildevand, fortrinsvis spulevand, der afledes via gulvafløb i 
Måbjergværkets bygninger (aflæssehal, grav i værksted, restproduktbygning).  

Aflæssehallen bliver spulet ugentligt. Størstedelen af det snavsede vand ledes til 
affaldssiloen, mens resten ledes til kloak gennem olieudskiller. 

Spildevandet sendes til sandfang og olieudskillere inden udledning til spildevands-
forsyningens spildevandskloak.  

De nævnte gulvafløb er fra bygninger/rum, hvor afløb er vand fra almindelig spu-
ling/rengøring, uden kendt risiko for ”kritisk spildevand”. 

Den årlige mængde anslås til ca. 1.500 m3. 

6) Sanitært spildevand  

Det forventes, at der årligt vil blive udledt ca. 2.000 m3, svarende til godt 60 m3 pr. 
fastansatte medarbejdere. Dette relativt høje tal forklares med de mange håndvær-
kere mv., som opholder sig på værket ved revisioner og ombygningsprojekter. 

7) Drænvand fra køletårne  

P.t. tilledes spildevandskloakken drænvand fra køletårne, ca. 4.000 m3 henover 
sommeren. Afledning sker, når der er behov for bortkøling af overskudsvarme, idet 
20-25 % af det anvendte vand til køletårnene i varme perioder uddrænes. Der er 
tale om blødgjort råvand, der er opkoncentreret 45 gange.  

8) Øvrigt spildevand til kloak 

Den udledte mængde af kondensat fra varmegenvinding på skrubberanlæg vil blive 
ca. 70.000 m3/år. Den del der genanvendes som kedelvand er fraregnet.  

Brandslukningsvand opsamles i tank og genbruges i slaggekar og ristegennemfald 
så vidt kapacitet af tank er tilstrækkelig, ellers vil det ledes til offentligt spilde-
vandskloak. 

9) Spildevand fra Renescience anlægget 

Alt proces-/spildevand fra Renescience anlægget vil blive genanvendt, bortset fra 
vand fra gulvspuling. 
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Gulvspulevandet udledes dog ikke separat til offentlig kloak, da det ledes til Må-
bjergværket via sedimentationsbassinet. Vandmængden er ukendt p.t., da byg-
ningsmassen ikke er fastsat.  

Samlet spildevandsmængde og sammensætning til offentlig spildevandskloak:  

Måbjergværket udtager iht. spildevandstilladelsen 12 årlige kontrolprøver af det 
samlede processpildevand der udledes til offentlig spildevandskloak. Prøverne ud-
tages i pumpe-/målebrønden UZZ40. 

I 2011 blev fra Måbjergværket samlet udledt 61.381 m3 til offentlig spildevands-
kloak. 

Af nedenstående tabel er vist en oversigt over sammensætning af det udledte spil-
devand angivet som minimums-, maksimums- og gennemsnitsværdier for 2011 (12 
prøver) og 2012 (4 prøver, jan. - april). Udlederkravene i henhold til spildevandstil-
ladelsen fra 2011 er endvidere angivet.  

Parameter Krav Enhed 2011 2012 

pH 6,5<pH<9   7,5-8,5 (7,9) 7,5-10,3 (8,3) 

Suspenderede stoffer 30 (45) mg/l 10-170 (62) 12-87 (37) 

Chlorid, filtreret 40.000 mg/l 
3.900-38.000 

(16.933) 
8.100-13.000 

(10.475) 

Sulfat, filtreret 1.200 mg/l 85-790 (343) 140-250 (180) 

Arsen 20 µg/l 0,8-8,7 (2,9) 0,8-0,8 (0,8) 

Bly 100 µg/l 2-45 (21) 2-290 (74) 

Cadmium 10 µg/l 0,2-22 (3,1) 0,4-1,3 (0,7) 

Chrom 300 µg/l 1,5-12 (5,2) 0,9-2,7 (1,6) 

Kobber 100 µg/l 1-57 (20) 1-22 (11) 

Kviksølv 16 µg/l 0,1-8,1 (2) 0,1-40 (10) 

Nikkel 250 µg/l 1-18 (5,7) 1-7,6 (3,6) 

Thallium 5 µg/l 0,4-4,5 (1,1) 0,4-3,2 (1,1) 

Zink 3.000 µg/l 21-170 (90) 38-190 (82) 

Nitrifik.hæmn. (200ml/l) 50 % 20-45 (26) 20** 

Ammoniak+ammonium   mg/l 7,6-18 (13) 2,9** 

Nitrit+nitrat-N   mg/l 0,2-0,9 (0,5) 0,1** 

Temperatur 35 °C - - 

Flow 

Max. 62,5 
- 
Max. 110.000 

m3/h 
m3/døgn 
m3/år* 

- 
29-335 (150) 

54.717 

- 
152-196 (170) 

61.928 

* Døgnmængde multipliceret med 365 dage/år. 
** En måling. 

Det estimeres, at det udbyggede værk vil udlede en samlet spildevandsmængde på 
ca. 120.000 m3 om året. Den øgede spildevandsmængde stammer primært fra den 
udbyggede røggasrensning. 

Spildevandsstrøm til offentlig kloak 
- Udbygget/ændret værk 

Årlig mængde, m3/år 

Processpildevand fra skrubberanlæg (trin I-II) 15.000 
Slaggekølevand fra affaldskedler 5.000 
Dræn fra kedler og turbine Ca. 0 
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Restfraktioner fra vandbehandlingsanlæg 21.500 
Spildevand fra diverse gulvafløb 1.500 
Sanitært spildevand 2.000 
Drænvand fra køletårne 4.000 
Øvrigt spildevand til kloak, herunder kondensat fra 
varmegenvinding på skrubberanlæg 

70.000 

I alt 120.000 

 

De udledte koncentrationer fra det udbyggede Måbjergværk inkl. Renescience for-
ventes at være uændrede i forhold til nuværende udledninger, og de nugældende 
kravværdier forventes at ville kunne overholdes. 

Der er etableret regn, vind og temperaturmåling ført til værkets kontrolanlæg forår 
2012. Regnmålingen og niveau i opsamlingstankene kan give et billede af overlø-
benes karakter og omfang. 

B. Overfladevand, som afledes til regnvandskloak (Vestforsyning) med afled-
ning til Frøjk Bæk  

Overfladevand fra tagflader og befæstede arealer afledes efter følgende principper, 
idet der henvises til oversigtsplan, Bilag E:  

› Overfladevand fra ”rene områder” (0,8 ha) omfattende tagarealer, p-pladser, 
fordelingsvej vest og servicevej (områder vist med grønt på Bilag E) afledes 
direkte til sedimentationsbassin B2 (volumen 200 m3 - der har tilløb af alt 
overfladevand, der udledes fra Måbjergværket), med videre afledning til spil-
devandsforsyningens regnvandssystem inkl. passage af spildevandsforsynin-
gens regnvandsbassin B3 (volumen 1200 m3).  

› Overfladevand fra ”beskidte områder” (0,7 ha) omfattende manøvreplads, for-
plads nord for affaldssiloerne, fordelingsvej nord, adgangsvej og områderne 
mellem kedelbygningen, halmlageret og filterområdet (områder vist med grå 
farve på Bilag E, afledes særskilt via sedimentationsbassin B1 (volumen 250 
m3 ved normalt vandspejl, fyldt bassin 500 m3) til sedimentationsbassinet B2. 
Herfra afledes overfladevandet til spildevandsforsyningens regnvandsledning 
via spildevandsforsyningens regnvandsbassin B3.  

› Genbrug af overfladevand m.m.: Overfladevand fra ”rene områder” og ”be-
skidte områder” opsamles i 1.000 m3 genbrugstank B4 med henblik på anven-
delse i stedet for råvand i Måbjergværkets røgvaskeanlæg. Koncentrat og re-
turskyllevand tilledes ikke B4.  

Der sker ikke udledning af overfladevand fra arealer, hvor der opbevares slagger.  

Overfladevand fra ”rene” områder (vist med grøn farve i bilag E) og ”beskidte” 
områder (vist med grå farve i bilag E) genbruges i videst mulige omfang til rens-
ning af røggas. 
I det omfang, genbrug ikke er muligt, afledes overfladevandet via sedimentations-
bassiner og passer desuden sandfang og olieudskillere, hvorved udledninger af fly-
destoffer og evt. olierester forventes minimeret, jf. også de stillede vilkår. 
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I henhold til spildevandstilladelsen er der stillet følgende krav til indhold af over-
fladevand der afledes til den offentlige regnvandskloak: 

Parameter Kravværdi Enhed 

pH 6,5<pH<9   

Mineralsk olie 2 mg/l 

Suspenderede stoffer 10 mg/l 

BI5 mod. 6 mg/l 

Ammoniak+ammonium-N 1,0 mg/l 

 

Der er dog ikke krav om udtagning af kontrolprøver i et fast program, men Holste-
bro Kommune kan påkræve udtaget 4 årlige stikprøver. 

Overfladevand 

Eksisterende overfladevand 

Se ovenstående B for eksisterende forhold. 

Nye befæstede arealer og tagflader: 

Overfladevand fra tagflader og befæstede arealer ledes til nyt regnvandsbassin in-
den udledning til offentligt regnvandsledning. Den samlede mængde af overflade-
vand fra eksisterende og nye befæstede arealer og tagflader på Måbjergværket på i 
alt ca. 3,3 ha er beregnet til 24.600 m³ (fraregnet overfladevand der genanvendes i 
røggasrensningsanlæg samt overfladevand fra slaggeplads som genanvendes og 
efterfølgende ledes til spildevandskloak). Overfladevand fra eksisterende befæstede 
arealer håndteres i dag via eksisterende bassiner som angivet ovenfor. 

Der er beregnet et nødvendigt bassinvolumen for Måbjergværket ud fra de samlede 
befæstede arealer der er oplyst eller opmålt. Hvis Måbjergværket beslutter at an-
vende eksisterende bassiner, skal vandmængden fra Måbjergværket fratrækkes 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 5,9 l/s pr. reduceret ha) er der 
ved en gentagelsesperiode på T = 5 år behov for et samlet bassinvolumen på 1.000 
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. 
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Overfladevandet passerer endvidere sandfang og olieudskiller hvorved udledning 
af flydestoffer og evt. olierester minimeres 

Kølevand 
Der vil ikke blive udledt kølevand. 

Sandfang og olieudskillere 
P.t. er der ingen oplysninger om dette. Der vil blive udarbejdet en revideret kloak-
plan i forbindelse med detailprojekteringen af anlægget, hvis afledningen ændres i 
forhold til i dag. 

27) Afledning til kloak 
Se den spildevandstekniske beskrivelse ovenfor. 

28) Direkte udledning til vandløb 
Der udledes ikke spildevand direkte til vandløb 

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. 

31) Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 
Der er medtaget intern transport samt skorsten der vurderes som mest betydende 
støjkilder samt nyt anlæg Maabjerg Renescience.  

› kørsel med lastvogn - den fremtidige tilkørsel af affald og hjælpestoffer og 
bortkørsel af restprodukter for Måbjergværket under MEC forventes at være i 
alt 91 transporter - alle indenfor 11 timer i dagperioden kl. 07-18. Der er tale 
om en reduktion af antallet i forhold til det nuværende antal på 170 transporter 
pr. døgn. Kildestyrke for lastvognskørsel, 10 km/t med svag acceleration er 



   
62 MÅBJERGVÆRKET OG MAABJERG RENESCIENCE 

\\cowi.net\projects\A020000\A023690\3_Pdoc\DOC\VVM og MGK\Ansøgninger om miljøgodkendelse\Final miljøansøgninger\Måbjergværket\Endelig miljøansøgning rev. 
28.11.12\Miljøansøgning_ Måbjergværket og Maabjerg Renescience_28.11.12.docx 

LWA = 101 dB(A) jf. Støjdatabogen. Lastbilture er ind + ud kørsel. I støjbereg-
ninger er anvendt én kørevej, hvor hver lastbil kører ind, læser/losser og kører 
ud - dvs. 1 transport svarer til 2 lastbilture 

› skorsten - én punktkilde med kildestyrke LWA = 99 dB(A) jf. kildestyrke må-
ling udført af COWI i 2007 og højde 120 m; drift 100 % hele døgnet 

› Maabjerg Renescience - en estimeret støjemission fra det nye anlæg baseret 
på, at anlægget som udgangspunkt ikke må støje mere end 80 dB(A) i 1 m af-
stand 

Placering af støjkilderne og støjkildernes lydeffekt og driftsforhold fremgår af Bi-
lag C. Højden af arealkilden for Renescienceanlægget er 5 meter. Dette er en støj-
kilde som repræsenterer gennemsnit for et anlæg hvis enkelte støjkilder ikke ken-
des i detaljer. 

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. 

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 33,3 32,6 32,6 

2 - Asmosevej 2 34,2 33,8 33,8 

3 - Nørhedevej 3 33,6 33,2 33,2 

4 - Nørhedevej 1 34,9 34,4 34,4 

5 - Struer Landevej 20 26,9 26,2 26,2 



  
ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE 

\\cowi.net\projects\A020000\A023690\3_Pdoc\DOC\VVM og MGK\Ansøgninger om miljøgodkendelse\Final miljøansøgninger\Måbjergværket\Endelig miljøansøgning rev. 
28.11.12\Miljøansøgning_ Måbjergværket og Maabjerg Renescience_28.11.12.docx 

63 

8 - Struer Landevej 9 32,8 32,1 32,1 

10 - Boligområde B75 24,9 24,5 24,5 

  

Detaljerede beregningsresultater incl. beregnede immissionsbidrag for de enkelte 
støjkilder og summen af disse er vist i Bilag C. 

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 C. 

I støjberegningen indgår ikke støj fra de kommende transportrør mellem MEC-
enhederne. Det vil typisk være støj fra sådanne rør især ved rørbøjninger. Denne 
støjkilde er vurderet som mindre betydende i forhold til øvrige støjkilder - idet der 
kan anvendes isolerede transportrør/bøjninger. 
 

Affald 

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).  

Måbjergværket 

Affaldsfraktionerne består af slagge og flyveaske. Typer og mængder er vist i Ta-
bel 6 på side 37.  

34) Affaldshåndtering 
Bundasken fra biokedlerne vil, når behandlingsmetoden er på plads, kunne behand-
les med henblik på udvinding og genanvendelse af fosforindholdet.  

Restprodukt og flyveasken fra affaldskedlen skal bringes til specialdeponi hvor-
imod det i dag er muligt at behandle flyveasken fra biokedlerne på Kommunekemi 
for udvinding af kalium mv., alternativt må også denne fraktion føres til specialde-
poni.  

                                                      
 
 
5 der er tale om betegnelse fra VVM for BioEnergy udført af Rambøll  - jf. kommuneplan-
rammer er det boligområde 02.B.01. Punkt 10 er placeret samme steds og repræsenterer 
nærmeste skel til 02.B.01  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139654
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139654
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Bundasken fra såvel affalds- som biokedler forudsættes genanvendt til vejfyld, ce-
mentproduktion etc. Bundasken fra biokedler vil evt. helt eller delvist kunne føres 
tilbage til marker og skove. 

Opbevaring og håndtering samt afskaffelse af affald og farligt affald sker i henhold 
til de gældende forskrifter og regulativer. 

35) Affaldsmængder til henholdsvis nyttiggørelse og 
bortskaffelse 

Affaldslinjernes flyveaske og spildevandsslammet nyttiggøres til opfyldnings- og 
understøtningsformål i tyske og norske miner. Flyveasken fra biokedel bortkøres til 
deponering. Bundasken fra både affaldslinje og biolinien opsamles til genanvendel-
se i henh. bygge- og anlægsarbejder og landbruget. 

Jord og grundvand 

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

Ved etableringen af tanke sikrer virksomheden at kravene i olietankbekendtgørel-
sen (BEK nr 1321 af 21/12/2011) overholdes således at der ikke er risiko for på-
virkning af grundvandet. Dette sker bl.a. ved at lagertanke til alle produkter, råva-
rer, hjælpestoffer m.m. sikres mod overfyldning med elektronisk overfyldnings-
alarm. 

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 overdækket. Op-
laget vil foregå ved et tæt opsamlingssted som kan indeholde rumfanget af den 
største beholder og være uden afløb.  

Evt. spild fra uheld med transport af flydende materialer eller affald vil blive op-
samlet øjeblikkeligt ved hjælp af slamsuger. 

Forurenet slukningsvand fra evt. brand opsamles i overfladevandsbassiner der er 
indrettet så de kan aflukkes. 

Der vil blive udarbejdet en plan for eftersyn og vedligeholdelse af rør og tankan-
læg, samt en plan for hvilke tiltag, der straks kan iværksættes ved rørbrud, tank-
vognsuheld eller lignende. 
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I. Forslag til vilkår og egenkontrol 

37) Virksomhedens forslag 
Med udgangspunkt i Måbjergværkets miljøgodkendelse af 3. november 2005 fore-
slås nedenstående ændringer i vilkårene: 

Vilkår 3.1.9 + 3.1.11+ 3.1.12+3.1.16+3.1.17+3.1.18+3.1.19 foreslås slettet, da de 
er forældede. 

Vilkår 3.1.10 foreslås ændret til: 

Efter fuld udbygning af Måbjergværket med ny biokedel og renescience anlæg med 
hjælpeanlæg skal der inden 1 år indsendes dokumentation for, at de i vilkår 3.3.13 
angivne støjgrænser er overholdt. 

Dokumentationen skal gennemføres på grundlag af nye målinger/beregninger og 
som beskrevet i bilagets punkt 7 (til godkendelsen). Måle- og beregningspunkter 
skal forinden måling forelægges tilsynsmyndigheden til accept. 

Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapport indsendes 
forslag til støjreduktion med tidsplan for gennemførelse. 

Vilkår 3.2.1 forslås ændret til: 

På affaldsanlægget må der afbrændes følgende mængder affald, suppleret med evt. 
medforbrænding af op til 4000 tons/år spildevandsslam fra kommunale rensnings-
anlæg og farligt affald i op til 10.000 tons pr. år med en fordeling som angivet i 
godkendelse af 29. marts 2010. 

Brændsel Brændværdi  Mængde behandlet  

 GJ/t t/år 

Lignin 20,0 88.741 
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RDF, tør (Scen 1) 20,48 16.000 

RDF, Våd (Scen 2)  22.000 

Biofiber 3,3 60.000 

Erhvervsaffald 11,5 38.368 

Biogas 23,4 4.128 (t m3/år) 

 

Vilkår 3.2.21 forslås ændret til: 

Transport til værket må ske indenfor følgende rammer: 

Hverdage, kl. 06-18: 91 lastbiler 
Lørdage, kl. 07-14: 28 lastbiler 

Der må kun undtagelsesvist tilkøres affald på søn- og helligdage. 

Vilkår 3.3.7 + 3.3.8 foreslås ændret så det omfatter afbrænding på biokedler. 

Vilkår 3.3.7 foreslås desuden ændret som emissionsgrænserne er i overensstem-
melse med IED direktivets emissionsgrænser for biokedler, dvs.: 

Følgende emissioner skal være overholdt i driftstiden, herunder op- og nedkørsel: 

Parameter Emissions-
grænseværdi 
[mg/Nm3] 

Kontrolprin-
cip/målemetode 

NOx 200 

Kontinuert/j.f. 
vilkår 3.2.38 

SO2 200 

Støv total 20 

CO 625 

 

Ovenstående værdier er gennemsnitlige månedsværdier, mens de gennemsnitlige 
døgnværdier maksimalt må være 110% af ovennævnte værdier, ligesom 95% frak-
tilen af timemiddelværdierne maksimalt må være 200% af emissionsgrænseværdi-
erne. Værdierne er anført ved 6% O2 og tør gas. 

Vi lkår 3.3.11 foreslås ændret som følger: 

Værkets samlede lugtbidrag i omgivelserne må ikke overstige følgende grænser: 
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Område Lugtgrænse, 
LE/m3 

Erhvervs- og industriområde, samt enkeltliggende boliger i det 
åbne land 

10 

Større samlede boligområder 5 

 

Grænseværdierne er fastsat som den beregnede maksimale 99% fraktilværdi på 
månedsbasis ved anvendelse af OML-modellen. Grænseværdierne forudsætter en 
korrektion for midlingstiden på 1 minut med en faktor 7,7. 

Vilkår 3.3.13 foreslås ændret som følger: 

Værkets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må i de nævnte område-
kategorier udenfor værkets egen grund ikke overskride følgende værdier: 

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 S3 70 70 70 

Erhvervsområde E1* 55 45 40 

Nupark 60 60 60 

Bolig i det åbne land 55 45 40 

Boligområde B1 og B3 45 40 35 

*) boliger i område O.4, boliger i område E.5, område 1 i lokalplan 372 

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". 

Spildevandstilladelse 
Med udgangspunkt i Holstebro Kommunes tilladelse til tilslutning af processpilde-
vand og overfladevand fra Måbjergværket A/S, Energivej 2, 7500 Holstebro - til 
Vestforsynings Spildevands- og overfladevandsledning af 07.03.2011 foreslås føl-
gende ændringer til tilladelsen: 

I vilkår 3.22 ændres det maksimale flow til 120.000 m3/år 
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J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 
(Oplysninger om Måbjergværket - Renescience er ikke en bilag 1 virksomhed) 

38) Emissioner 
Emissioner som følger af eventuelle større driftsforstyrrelser eller uheld vil blive 
imødegået ved at stoppe produktionen på de dele der er ramt. 

39) Forebyggelse 
Der henvises til gældende miljøgodkendelse. 

40) Mennesker og miljø 
Der henvises til beskrivelsen af dette i VVM redegørelsen for MEC projektet. 
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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 er ansøgt om ændring af det eksisterende Måbjergværk, således at en affalds-
kedel lukkes og erstattes at en ny biokedel med henblik på afbrænding af lignin og 
biofiber fra MEC projektet. Samtidig ansøges om etablering af et nyt Renescience 
anlæg der ud fra dagrenovation skal producere biovæske til behandling i Måbjerg 
Bioenergy og RDF til afbrænding i Måbjergværket. 

Projektet vil indebære lavere emissioner til luften, da den ene affaldskedel lukkes 
ned og erstattes af en biokedel med mindre emissioner. Sammen med det nye Re-
nescience anlæg forventes en væsentlig bedre energiudnyttelse af biprodukter og 
dagrenovation end i dag. Samtidig vil det samlede MEC projekt medføre en reduk-
tion af klimapåvirkningerne med i størrelsesordenen 384.000 tons CO2 pr. år. An-
tallet af lastbiltransporter til Måbjergværket vil falde idet de erstattes af interne til-
førseler af lignin og biofiber fra de andre MEC virksomheder.  
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M. Bilag 
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Bilag A OML-beregninger 
 

Dato: 2012/05/14                      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.       2000.       3000. 

 

    Alle terrænhøjder    =   0.0 m. 

 

    Alle receptorhøjder  =   1.5 m. 
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  Dato: 2012/05/14                      OML-Multi PC-version 20030312/5.03                      Side   2 

                                            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: 

                                                                               Hvdgr1   Stof 2   Stof 3 

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

     1 MVaffald        0.        0.   0.0 120.0  65.  22.00  1.45  6.00  40.0 4.88E-03   0.0000   0.0000 

     2 MVbio1          0.        0.   0.0 120.0  65.  21.00  1.45  6.00  40.0 7.21E-04   0.0000   0.0000 

     3 MVbio2          0.        0.   0.0 120.0  65.  10.00  1.45  6.00  40.0 3.61E-04   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                16.5                      13.8 

             2                15.7                      13.2 

             3                 7.5                       6.3 

 

 

   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Dato: 2012/05/14                      OML-Multi PC-version 20030312/5.03                      Side   3 

                                            Danmarks Miljøundersøgelser 

 

 

  Side til advarsler. 
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  Dato: 2012/05/14                      OML-Multi PC-version 20030312/5.03                      Side   4 

                                            Danmarks Miljøundersøgelser 

 

  

    Hvdgr1   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     2000     3000 

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

       0      0.00E+00 3.58E-04 3.76E-03 7.64E-03 8.67E-03 9.06E-03 9.20E-03 8.66E-03 5.37E-03 4.12E-03 

      10      0.00E+00 3.51E-04 3.65E-03 7.99E-03 9.71E-03 1.03E-02 9.54E-03 8.22E-03 5.27E-03 3.78E-03 

      20      0.00E+00 2.66E-04 2.85E-03 6.07E-03 7.61E-03 8.94E-03 8.44E-03 7.11E-03 5.44E-03 4.25E-03 

      30      0.00E+00 1.68E-04 1.66E-03 3.90E-03 5.99E-03 7.45E-03 6.94E-03 6.49E-03 5.58E-03 4.24E-03 

      40      0.00E+00 4.09E-05 1.42E-03 3.42E-03 4.19E-03 5.53E-03 6.69E-03 6.27E-03 6.04E-03 4.47E-03 

      50      0.00E+00 1.29E-04 2.18E-03 4.56E-03 6.62E-03 8.09E-03 8.27E-03 7.28E-03 5.68E-03 4.07E-03 

      60      0.00E+00 1.60E-04 2.53E-03 6.12E-03 7.45E-03 7.73E-03 7.39E-03 6.80E-03 5.61E-03 4.67E-03 

      70      0.00E+00 7.93E-05 2.85E-03 7.08E-03 8.69E-03 9.12E-03 7.80E-03 7.09E-03 6.13E-03 4.55E-03 

      80      0.00E+00 4.03E-05 1.18E-03 2.67E-03 3.93E-03 5.92E-03 7.37E-03 7.33E-03 5.89E-03 5.13E-03 

      90      0.00E+00 6.42E-06 5.41E-04 2.43E-03 4.33E-03 5.35E-03 6.94E-03 7.53E-03 5.67E-03 3.90E-03 

     100      0.00E+00 1.22E-05 8.14E-04 3.09E-03 5.14E-03 6.27E-03 7.38E-03 7.62E-03 5.22E-03 3.79E-03 

     110      0.00E+00 2.05E-05 1.38E-03 4.25E-03 6.60E-03 7.91E-03 8.18E-03 8.38E-03 5.02E-03 3.44E-03 

     120      0.00E+00 1.76E-05 1.47E-03 3.57E-03 5.20E-03 7.02E-03 8.87E-03 8.27E-03 4.76E-03 3.60E-03 

     130      0.00E+00 1.22E-05 7.97E-04 2.42E-03 4.26E-03 5.35E-03 7.29E-03 7.21E-03 3.82E-03 2.46E-03 

     140      0.00E+00 1.39E-05 4.42E-04 2.28E-03 4.50E-03 6.14E-03 6.80E-03 6.02E-03 4.36E-03 2.69E-03 

     150      0.00E+00 3.68E-05 5.12E-04 1.32E-03 2.37E-03 3.52E-03 4.72E-03 4.48E-03 4.77E-03 3.41E-03 

     160      0.00E+00 1.45E-04 1.30E-03 2.58E-03 3.34E-03 4.09E-03 4.58E-03 4.12E-03 4.09E-03 3.16E-03 

     170      0.00E+00 4.20E-04 3.53E-03 5.38E-03 6.92E-03 7.52E-03 8.15E-03 6.64E-03 3.94E-03 2.69E-03 

     180      0.00E+00 1.07E-03 5.81E-03 9.75E-03 1.05E-02 1.00E-02 1.05E-02 9.54E-03 5.45E-03 4.15E-03 

     190      0.00E+00 1.36E-03 8.32E-03 1.21E-02 1.20E-02 1.11E-02 1.03E-02 9.83E-03 5.94E-03 4.36E-03 

     200      0.00E+00 1.04E-03 6.71E-03 9.84E-03 1.05E-02 1.05E-02 9.83E-03 9.21E-03 5.51E-03 3.65E-03 

     210      0.00E+00 6.04E-04 3.62E-03 6.15E-03 8.35E-03 8.54E-03 8.34E-03 7.20E-03 5.30E-03 3.50E-03 

     220      0.00E+00 2.71E-04 2.27E-03 5.40E-03 7.31E-03 7.37E-03 7.32E-03 7.63E-03 5.78E-03 4.60E-03 

     230      0.00E+00 3.47E-04 3.45E-03 5.73E-03 6.54E-03 6.38E-03 7.27E-03 6.39E-03 6.08E-03 4.85E-03 

     240      0.00E+00 4.52E-04 3.86E-03 6.80E-03 8.67E-03 9.54E-03 1.02E-02 8.12E-03 5.97E-03 4.63E-03 

     250      0.00E+00 5.20E-04 3.28E-03 6.52E-03 9.15E-03 1.00E-02 8.39E-03 6.87E-03 5.68E-03 4.28E-03 

     260      0.00E+00 4.83E-04 3.72E-03 6.87E-03 8.00E-03 9.33E-03 8.59E-03 7.24E-03 6.03E-03 4.77E-03 

     270      0.00E+00 3.02E-04 3.07E-03 6.01E-03 7.28E-03 8.24E-03 7.02E-03 5.27E-03 5.60E-03 4.65E-03 

     280      0.00E+00 2.74E-04 2.39E-03 3.76E-03 4.74E-03 4.77E-03 4.43E-03 5.29E-03 5.82E-03 4.13E-03 

     290      0.00E+00 2.05E-04 1.83E-03 3.14E-03 3.76E-03 3.88E-03 5.32E-03 5.70E-03 5.76E-03 4.39E-03 

     300      0.00E+00 1.63E-04 2.16E-03 3.60E-03 4.45E-03 5.07E-03 6.67E-03 6.37E-03 6.12E-03 4.64E-03 

     310      0.00E+00 2.53E-04 1.13E-03 3.86E-03 6.24E-03 7.87E-03 9.28E-03 8.21E-03 5.92E-03 4.32E-03 

     320      0.00E+00 1.31E-04 1.64E-03 4.09E-03 5.58E-03 7.22E-03 8.24E-03 7.53E-03 5.47E-03 4.47E-03 

     330      0.00E+00 1.02E-04 1.66E-03 4.68E-03 7.21E-03 9.01E-03 9.35E-03 8.91E-03 5.47E-03 4.07E-03 

     340      0.00E+00 1.55E-04 1.70E-03 5.56E-03 8.91E-03 1.00E-02 1.01E-02 9.17E-03 5.56E-03 3.68E-03 

     350      0.00E+00 3.71E-04 3.28E-03 8.00E-03 9.97E-03 1.05E-02 9.72E-03 8.69E-03 5.62E-03 4.36E-03 

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

    Maksimum= 1.21E-02 i afstand   400 m og retning 190 grader i måned  8 
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Bilag B Produktdatablade 
 



 

SIKKERHEDSDATABLAD
 I henhold til Forordning (EF) Nr.453/2010 

 

 

 
 

 

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
  
Produktnavn Cellic® CTec2
 

Kemisk betegnelse Enzympræparat
 
Erklæret aktivitet Cellulase 
 

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

Novozymes' enzympræparater er biokatalysatorer, som bruges i en række 
industriprocesser og i visse forbrugsartikler.    . 

 

Nærmere oplysninger om 
leverandøren af 
sikkerhedsdatabladet

Novozymes A/S
Krogshoejvej 36
2880 Bagsvaerd
Denmark
Tel.: +45 44460000
Fax.: +45 44469999
E-mail: SafetyDataSheet@novozymes.com
www.novozymes.com

 

Nødtelefon +45 44460000 (24/7)
 
 

2. FAREIDENTIFIKATION
 

Klassificering af stoffet eller blandingen
 

 R-Sætning(er)
R42 - Kan give overfølsomhed ved indånding

 

 Symbol(er) Xn - Sundhedsskadelig
 

 Fysisk-kemiske egenskaber De tilgængelige data understøtter ingen fysisk eller kemisk risiko
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 Miljøpåvirkninger De tilgængelige data understøtter ingen miljømæssig risiko

 Sundhedsmæssig effekt Gentagen indånding af enzymstøv eller gasser som følge af forkert håndtering 
kan medføre overfølsomhed og type 1-allergireaktion hos overfølsomme 
personer.

 Let hudirritation
 Svag øjenirritation
 
 Effekt ved overeksponering Se i øvrigt punkt 4
 

 
Mærkningselementer
 

 

 Symbol(er) Xn - Sundhedsskadelig
 
 R-Sætning(er)
 R42 - Kan give overfølsomhed ved indånding
 
 S-Sætning(er) S23 - Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger

S24 - Undgå kontakt med huden
S36/37 - Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker

 

Andre farer Indholdsstofferne opfylder ikke kravene til PBT eller vPvB iht. kriterierne anført i 
REACH Forordningens Bilag XIII
Se afsnit 11 og 12 for yderligere toksikologisk information

 
 

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER
  
Farlige komponenter

Kemisk betegnelse CAS-Nr EINECS-Nr. IUB No. REACH registreringsnr. *
Cellulase 9012-54-8 232-734-4 3.2.1.4 -
Xylanase 37278-89-0 253-439-7 - -
 
*: REACH registreringsnr. oplyses, når komponenten er registreret af Novozymes A/S som importør eller producent 
 

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse Vægt % ** EU klassifikation 
(67/548/EEC)

CLP klassificering (No 
1272/2008)

Cellulase 20 - 30 R42 Resp. Sens. 1;H334
Xylanase <5 R42 Resp. Sens. 1;H334
 
**: Enzymer defineres som enzymkoncentrat (tørstofbasis)
 

Aktivt enzymprotein (aep) i enzymet med den højeste koncentration:10 - 20%
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Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R/H-sætninger nævnt i dette afsnit
 

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
 

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger, vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede, 
angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 
 
Indånding
 Effekt Kan medføre allergisk åndedrætsreaktion
 Symptomer Åndedrætsbesvær, piben og hosten
 Indåndingseffekten kan forsinkes
 Første hjælp Flyt personen til frisk luft. Hvis tegn/symptomer fortsætter, søg læge
  Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen
 

Hudkontakt
 Effekt Kan forårsage en smule irritation. 
 Symptomer Svag irritation. 
 Første hjælp Fjern forurenet tøj og vask før genbrug. Skyl omgående med rigeligt vand. Søg 

læge hvis vedvarende symptomer. Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen
 

Øjenkontakt
 Effekt Kan forårsage en smule irritation. 
 Symptomer Svag irritation
 Første hjælp Hold øjet åbent og skyl langsomt og forsigtigt med vand i 15-20 minutter. Fjern 

eventuelle kontaktlinser efter de første fem minutter og fortsæt med at skylle 
øjet. Søg læge hvis vedvarende symptomer. Vis dette sikkerhedsdatablad til 
vagtlægen

 

Indtagelse
 Effekt Indtagelse kan medføre mave- og tarmirritation.
 Symptomer Irritation 
 Første hjælp Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Søg læge hvis vedvarende 

symptomer. Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen
  

5. BRANDBEKÆMPELSE
 

Slukningsmidler

 

 Egnede slukningsmidler Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller 
kuldioxid

 

 Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må 
anvendes

ingen

 

 Farlige forbrændingsprodukter ingen
 

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Kan medføre allergisk åndedrætsreaktion
  
Anvisninger for brandmandskab Luftforsynet åndedrætsværn
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6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
 
Personlige 
sikkerhedsforanstaltninger, 
personlige værnemidler og 
nødprocedurer

For personlig beskyttelse se punkt 8

 

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Ingen specielle miljømæssige forholdregler kræves
 

Metoder og udstyr til 
inddæmning og oprensning

Undgå dannelse af støv og aerosoler

 Fjern enzympræparatet mekanisk eller helst med en støvsuger udstyret med et 
højeffektivt filter. Skyl resten forsigtigt ud med rigeligt vand. Undgå sprøjtning 
og højtryksspuling (undgå aerosoldannelse). Sørg for tilstrækkelig ventilation. 
Vask forurenet tøj

 

Henvisning til andre punkter For personlig beskyttelse se punkt 8
 

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING
 
Forholdsregler for sikker 
håndtering

Undgå dannelse af støv og aerosoler

 Sørg for tilstrækkelig ventilation
 Flydende enzympræparater er støvfrie præparater. Imidlertid kan forkert 

håndtering forårsage dannelse af enzymstøv eller aerosoler. 
 

Betingelser for sikker opbevaring, 
herunder eventuel uforenelighed

Opbevares tæt tillukket på et tørt og køligt sted.Temperatur 0-10 °C (32-50 °F) 

  I originalemballage, tørt og beskyttet mod sollys. Produktet er fremstillet mhp. 
optimal stabilitet. Længere opbevaring eller uønskede forhold så som højere 
temperatur eller højere fugtighed kan medføre et større dosisbehov.

 

Særlige anvendelser Håndteres i overensstemmelse med god industriel arbejdshygiejne- og 
sikkerhedspraksis

  
 

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
 

Kontrolparametre
 

 
Eksponeringskontrol 
Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder
 
Personlige værnemidler
 
Åndedrætsværn Ved utilstrækkelig ventilation benyttes en godkendt maske med partikelfilter 

type P3, som skal anvendes i overensstemmelse med producentens vejledning.
 

Øjenværn Sikkerhedsbriller med sideskærme
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Hudværn Langærmet beklædning
 

Håndværn Hud skal vaskes efter kontakt
 
Generel hygiejne overvejelser Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og 

sikkerhedsforanstaltninger
 

Foranstaltninger til begrænsning 
af eksponering af miljøet

Når større udslip ikke kan inddæmmes, skal de lokale myndigheder underrettes

 Spildevand skal udledes til spildevandsanlæg
 

9. FYSISK- KEMISK EGENSKABER
 

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 
 

 Fysisk form væske
 Farve brun
 Lugt Let fermenteringslugt
 Massefylde (g/ml) 1.15
 pH Ikke relevant
 Opløselighed Den aktive komponent er letopløselig i anvendelsesrelevante opløsninger ved 

alle koncentrationsniveauer, temperaturer og pH-værdier, som forekommer ved 
normal brug.

 

 
Andre oplysninger Ingen information tilgængelig
 

10. STABILITET OG REAKTIVITET
 
Reaktivitet Ikke relevant
 

Kemisk stabilitet Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold
 

Risiko for farlige reaktioner Ingen ved normal bearbejdning
 

Forhold som skal undgås ingen
 

Materialer, der skal undgås Ingen
 

Farlige nedbrydningsprodukter ingen
  

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
 
Oplysninger om toksikologiske virkninger 
 

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse Akut toksicitet 
ved indtagelse

Sensibiliserende 
på luftveje

Genetic toxicity Ætsende/irriteren
de på huden

Alvorlig 
øjenskade/øjenirr
itation
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Cellulase LD50: > 2000 
mg/kg bw (OECD 
TG 401, 420)

Sensibiliserende 
(erfaring fra 
mennesker)

Ingen indikation 
af mutagen 
effekt (OECD TG 
471, 476) 

Ikke irriterende 
(OECD TG 404)

Ikke irriterende 
(OECD TG 405)

Xylanase LD50: > 2000 
mg/kg bw (OECD 
TG 401, 420)

Sensibiliserende 
(erfaring fra 
mennesker)

Ingen indikation 
af mutagen 
effekt (OECD TG 
471, 476, 487)

Ikke irriterende 
(OECD TG 404)

Ikke irriterende 
(OECD TG 405)

 
 

12. MILJØOPLYSNINGER
 
Toksicitet
 

Kemisk betegnelse Krebsdyr, akut Alger, akut Fisk, akut
Cellulase EC50 (48 hours):  >39.5 mg 

aep/l (OECD TG 202)
- LC50 (96 hours): >39.5 mg 

aep/l (OECD TG 203)
Xylanase EC50 (48 hours):  31.7 - 457 

mg aep/l (OECD TG 202)
ErC50 (72 hours): >= 5.2 mg 
aep/l (OECD TG 201)

LC50 (96 hours): 58.3 - 326.7 
mg aep/l (OECD TG 203)

 
Persistens og nedbrydelighed
 

Kemisk betegnelse Persistens og 
nedbrydelighed

Fordelingskoefficient 
(n-oktanol/vand)

Bioakkumulationspotentiale

Cellulase Readily biodegradable 
(OECD 301E/F) 

LogPow: <0 Bioophober ikke

Xylanase Readily biodegradable 
(OECD 301) 

LogPow: <0 Bioophober ikke

 
Mobilitet i jord Ikke relevant
 

Resultater af PBT- og vPvB-
vurdering

Indholdsstofferne opfylder ikke kravene til PBT eller vPvB iht. kriterierne anført i 
REACH Forordningens Bilag XIII

 

Andre negative virkninger Ingen information tilgængelig
  

13. BORTSKAFFELSE
 
Metoder til affaldsbehandling
Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser
Spildevand skal udledes til spildevandsanlæg
Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet
 

14. TRANSPORTOPLYSNINGER
 

Transportreguleringer
Ikke farligt gods ifølge transportreguleringer
Ingen specielle forholdsregler er påkrævet
 

UN-nummer ikke anvendelig
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UN-forsendelsesbetegnelse (UN 
proper shipping name)

ikke anvendelig

 

Transportfareklasse(r) ikke anvendelig
 

Emballagegruppe ikke anvendelig
 

Miljøfarer ikke anvendelig
 

Særlige forsigtighedsregler for 
brugeren

ikke anvendelig

 

Bulktransport i henhold til bilag II 
i MARPOL 73/78 og IBC-koden

ikke anvendelig

 

15. OPLYSNINGER OM REGULERING
 

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Produktet overholder forordning nr. 689/2008 vedrørende eksport og import af farlige kemikalier, artikel 16
 

WGK Klassifikation 1
 
Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke blevet gennemført.
  

16. ANDRE OPLYSNINGER
 

Tekst til R/H fraser nævnt i afsnit 2&3
R42 - Kan give overfølsomhed ved indånding
 
Yderligere information Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med EU forordning 

nr. 453/2010
  
 

Råd om uddannelse Oplysninger om sikker håndtering af dette produkt findes i Novozymes 
kundecenters dokumentsamling på adressen www.mynovozymes.com

 

Fralæggelse De oplysninger, som fremgår af denne SDS, er korrekte efter vores bedste 
overbevisning, viden og opfattelse på datoen for offentliggørelsen. De afgivne 
oplysninger er kun vejledende for sikker håndtering, anvendelse, behandling, 
opbevaring, transport, afhændelse og frigivelse og anses ikke for at udgøre en 
garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det nævnte særlige 
materiale og kan være ugyldigt for materiale, som anvendes sammen med andet 
materiale eller i en given proces, medmindre det fremgår af teksten. Da 
betingelserne for anvendelse endvidere ikke kan kontrolleres af Novozymes, er 
det kundens ansvar at fastsætte betingelserne for sikker anvendelse af 
produkterne.

 
Slut på Sikkerhedsdatablad 
 
Versionsnr.: 1  / EU / Dansk / 09/06/2012
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Προδυχτ ∆ατα Σηεετ

1 οφ 1

ςαλιδ φροµ 2012−04−18

Χελλιχ→ ΧΤεχ2 
 

χελλυλασε τηατ ηψδρολψζεσ (1,4)−βετα−∆−γλυχοσιδιχ λινκαγεσ ιν χελλυλοσε ανδ οτηερ βετα−∆−γλυχανσ

Ιν τηισ προδυχτ τηε κεψ ενζψµε αχτιϖιτψ ισ προϖιδεδ βψ

     ΠΡΟ∆ΥΧΤ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΣΤΙΧΣ/ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ

∆εχλαρεδ ενζψµε Χελλυλασε

1000 ΒΗΥ−2/γ∆εχλαρεδ αχτιϖιτψ

ΒροωνΧολορ

ΛιθυιδΠηψσιχαλ φορµ

1.15Αππροξιµατε δενσιτψ (γ/µλ)

     ΠΡΟ∆ΥΧΤ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝ

Βιοµασσ Ηψδρολψσισ ΒΗΥ−2 1000 /γ

ΥνιτΥππερ ΛιµιτΛοωερ Λιµιτ

     ΠΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜ

Προδυχεδ βψ συβµεργεδ φερµεντατιον οφ α γενετιχαλλψ µοδιφιεδ µιχρο οργανισµ. 

Τηε ενζψµε προτειν, ωηιχη ιν ιτσελφ ισ νοτ γενετιχαλλψ µοδιφιεδ, ισ σεπαρατεδ ανδ 

πυριφιεδ φροµ τηε προδυχτιον οργανισµ.

     ΣΤΟΡΑΓΕ ΧΟΝ∆ΙΤΙΟΝ

Ρεχοµµενδεδ στοραγε: 0−10 °Χ (32−50 °Φ)

Παχκαγινγ µυστ βε κεπτ ινταχτ, δρψ, ανδ αωαψ φροµ συνλιγητ. Πλεασε φολλοω τηε 

ρεχοµµενδατιονσ ανδ υσε τηε προδυχτ βεφορε τηε βεστ βεφορε δατε το αϖοιδ 

τηε νεεδ φορ α ηιγηερ δοσαγε.

Βεστ βεφορε: Ψου ωιλλ φινδ τηε βεστ βεφορε δατε ιν τηε χερτιφιχατε οφ αναλψσισ ορ 

ον τηε προδυχτ λαβελ.

Τηε προδυχτ γιϖεσ οπτιµαλ περφορµανχε ωηεν στορεδ ασ ρεχοµµενδεδ ανδ 

υσεδ πριορ το τηε βεστ−βεφορε δατε.

     ΣΑΦΕΤΨ ΑΝ∆ ΗΑΝ∆ΛΙΝΓ ΠΡΕΧΑΥΤΙΟΝΣ

Ενζψµεσ αρε προτεινσ. Ινηαλατιον οφ δυστ ορ αεροσολσ µαψ ινδυχε σενσιτιζατιον 

ανδ µαψ χαυσε αλλεργιχ ρεαχτιονσ ιν σενσιτιζεδ ινδιϖιδυαλσ. Σοµε ενζψµεσ µαψ 

ιρριτατε τηε σκιν, εψεσ, ανδ µυχουσ µεµβρανεσ υπον προλονγεδ χονταχτ. Σεε 

τηε ΜΣ∆Σ ορ Σαφετψ Μανυαλ φορ φυρτηερ ινφορµατιον ρεγαρδινγ σαφε ηανδλινγ 

οφ τηε προδυχτ ανδ σπιλλσ.

     ΧΕΡΤΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

Νοϖοζψµεσ ισ α σιγνατορψ το Υνιτεδ Νατιονσ Γλοβαλ Χοµπαχτ, Υνιτεδ Νατιονσ 

Χονϖεντιον ον Βιολογιχαλ ∆ιϖερσιτψ ανδ ρεπορτ ον ουρ συσταιναβιλιτψ 

περφορµανχε τηρουγη Γλοβαλ Ρεπορτινγ Ινιτιατιϖε (ΓΡΙ). Σεε αλλ ουρ 

χοµµιτµεντσ υνδερ συσταιναβιλιτψ ον ωωω.νοϖοζψµεσ.χοµ.

     ΠΑΧΚΑΓΙΝΓ

Τηε προδυχτ ισ αϖαιλαβλε ιν διφφερεντ τψπεσ οφ παχκαγινγ. Πλεασε χονταχτ τηε 

σαλεσ ρεπρεσεντατιϖε φορ µορε ινφορµατιον.

Νοϖοζψµεσ Α/Σ

Κρογσηοεϕϖεϕ 36

2880 Βαγσϖαερδ

∆ενµαρκ

Τελ. +45 4446 0000 

Φαξ +45 4446 9999

Φορ µορε ινφορµατιον, ορ φορ µορε οφφιχε αδδρεσσεσ, ϖισιτ ωωω.νοϖοζψµεσ.χοµ

Λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ/ορ τηιρδ παρτψ ριγητσ µαψ πρεϖεντ χυστοµερσ φροµ ιµπορτινγ, υσινγ, προχεσσινγ ανδ/ορ 

ρεσελλινγ τηε προδυχτσ δεσχριβεδ ηερειν ιν α γιϖεν µαννερ. Ωιτηουτ σεπαρατε, ωριττεν αγρεεµεντ βετωεεν τηε 

χυστοµερ ανδ Νοϖοζψµεσ το συχη εφφεχτ, τηισ δοχυµεντ δοεσ νοτ χονστιτυτε α ρεπρεσεντατιον ορ ωαρραντψ οφ ανψ 

κινδ ανδ ισ συβϕεχτ το χηανγε ωιτηουτ φυρτηερ νοτιχε. ♥ Νοϖοζψµεσ Α/Σ
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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 Måbjergværket. 

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. 
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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 Mårbjergvær-

ket med udvidelse vedr. Renescienceanlæg. 

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 Måbjergværk ombygges, så det kan forbrænde fiberen fra biogas-

produktionen og ligninen fra ethanolfremstillingen.  Måbjergværket udbygges med 

et affaldsbehandlingsanlæg (Renescience), der behandler husholdningsaffald på en 

måde hvor det skilles ad i en organisk del, der anvendes til at producere biogas i 

Maabjerg BioEnergy og en fast og forbrændingsegnet del, der forbrændes på Må-

bjergværket. Renescience anlægget er ikke færdigprojekteret og der er som sådan 

medtaget en estimeret støjemission fra det nye anlæg.   

Skitseret placering af Måbjergværket og de nærmeste naboer fremgår af nedenstå-

ende figur. 
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Figur 1  Placering af virksomheden 

2.1 Planforhold og støjgrænseværdier 
Måbjergværket har fået miljøgodkendelse i 3. november 2005 og tillæg fra 2009. 

Jf. vilkår E1 i tillæg til miljøgodkendelse gælder der nedenstående støjgrænsevær-

dier. 

Værkets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må i de nævnte område-

kategorier udenfor værkets egen grund ikke overskride følgende værdier: 

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 S3 70 70 70 

Erhvervsområde E1* 55 45 40 

Nupark 60 60 60 

Bolig i det åbne land 55 45 40 

Boligområde B1 og B3 45 40 35 

Måbjergværket 
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*) boliger i område O.4, boliger i område E.5, område 1 i lokalplan 372 

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 medtaget intern transport samt skorsten der vurderes som mest betydende 

støjkilder samt nyt anlæg Maabjerg Renescience.  

› kørsel med lastvogn - den fremtidige tilkørsel af affald for Måbjergværket un-

der MEC forventes at være i alt 54 transporter - alle indenfor 11 timer i dagpe-

rioden kl. 07-18. Der er tale om en reduktion af antallet i forhold til det nuvæ-

rende antal på 160 transporter pr. døgn. Kildestyrke for lastvognskørsel, 10 

km/t med svag acceleration er LWA = 101 dB(A) jf. Støjdatabogen 

› skortsten - én punktkilde med kildestyrke LWA = 99 dB(A) jf. kildestyrke må-

ling udført af COWI i 2007 og højde 120 m; drift 100 % hele døgnet 

› Maabjerg Renescience - en estimeret støjemission fra det nye anlæg baseret 

på, at anlægget som udgangspunkt ikke må støje mere end 80 dB(A) i 1 m af-

stand 

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 



  
14 MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ 

P:\_Akustik\Stoj\LFL\Virksomhed\MEC bioethanol\res\MES_Maabjergvaerket.DOCX 

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 33,3 32,6 32,6 

2 - Asmosevej 2 34,2 33,8 33,8 

3 - Nørhedevej 3 33,6 33,2 33,2 

4 - Nørhedevej 1 34,9 34,4 34,4 

5 - Struer Landevej 20 26,9 26,2 26,2 

8 - Struer Landevej 9 32,8 32,1 32,1 

10 - Boligområde B7 24,9 24,5 24,5 

  

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 33 33 33 

2 - Asmosevej 2 34 34 34 

3 - Nørhedevej 3 34 33 33 

4 - Nørhedevej 1 35 34 34 

5 - Struer Landevej 20 27 26 26 

8 - Struer Landevej 9 33 32 32 

10 - Boligområde B7 25 25 25 

 

Som det fremgår af ovenstående resultater vil virksomhedens støjbelastning være 

lavere end støjgrænseværdien i dag-, aften- og natperioden ved alle naboer. 
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BILAG 2

Støjkilder - lydeffekt, driftsforhold mv.

Måbjergværket

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: 54 transporter kl. 07-18 (07-14); ~ 4,9 enh/time kl. 07-18

Støjdata: tabelværdi, SoundPLAN (Støjdatabogen 1989), lastbil, kørsel svag acc, 10-20 kmt

skorsten 86,0 94,9 94,5 87,5 85,1 81,9 79,2 69,9 98,7 120,0

Drift: 100% alle dage

Støjdata: kildestyrkemåling, Miljømåling - ekstern støj, COWI 2007

renescience 83,0 88,0 92,0 96,0 97,0 96,0 89,0 79,0 102,1 5,0

Drift: 100% alle dage

Støjdata: anlæg ikke færdigprojekteret, estimeret støjemission < 80 dB(A) i 1 m afstand

langsom kørsel med 

lastvogn

afkast fra affaldslinie 1 og 

2 samt halmlinie

nyt anlæg, estimeret 

støjkilde
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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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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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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 E Kloakplan 
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Bilag F Råvand flowdiagram 
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Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed   
 

 

 

 

Kilde: COWI 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 
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1. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse 

2. Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med 
 2006 

3. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, 

tgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, 
rørsystemer og pipelines, Bekendtgørelse nr. 725 af 3. juli 

5. Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, 

6. Bekendtgørelse om affald, Bekendtgørelse nr. 1415 af 12. 

C) Reference 
Document on Best Available Techniques on Emissions from 

ence 
Document on Best Available Techniques for Waste 

9. Begrænsning af lugtgener fra virksomheder, Vejledning fra 

10. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2001. Luftvejledningen – 

11. Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 

12. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, 
infralyd og vibrationer i eksternt miljø.  
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7. Integrated Pollution Prevention and Control (IPP

Storage, EUROPEAN COMMISSION, July 2006 
 

8. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Refer
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ilag E: Liste over sagsakter 
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af 1. april 2011 om straksindberetning 
 COWI: Ansøgning af 28. november 2012 om miljøgodkendelse 

(Vedlagt som bilag A) 
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 Ringkjøbing Amt: Afgørelse af 3. november 2005 om revision 
af miljøgo

 Ringkjøbing Amt: Afgørelse af 6. november 2006 om ændring 
af vilkår  

 Miljøcenter Århus: Afgørelse af 24. juli 2009 til behandling af 
sulfatholdigt spildevand 

 Miljøcenter Århus: Afgørelse af 29. marts 2010 til forbrænding 
af visse typer farligt affal

 Miljøstyrelsen: Afgørelse af 26. september 2011 om anvendels
af biogas på overhedere 

 Miljøstyrelsen: Påbud 
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