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1. INDLEDNING 
Maabjerg Bioethanol, der ejes af Maabjerg Energy Concept I/S, har 
søgt om miljøgodkendelse til nyetablering af et fuldskala 
produktionsanlæg for 2. generations biothanol baseret på halm som 
råvare. Anlægget er beliggende på matrikel nr. 1m, 1p, 6p, 6d, og 5b  
samt en del af matrikel nr. 7i og 7f Måbjerg, Holstebro Jorder. Den 
endelig adresse er ikke kendt på godkendelsestidspunktet. 
Produktionen er designet til at kunne levere op til 80,5 mio. liter 
ethanol (99,7%) pr. år. Det forventes at benzin skal tilsættes op til 
10% bioethanol. 
 
Anlægget er et såkaldt 2. generations anlæg, der skal kunne udnytte 
restprodukter (halm) fra landbruget til produktion af brændstof 
(ethanol). Anlægget kaldes også et IBUS bioethanolanlæg, hvor IBUS 
er forkortelsen for Integreret biomasse Udnyttelses System. 
 
Anlægget indgår i symbiose med det eksisterende Måbjergværk som 
leverer damp og kølevand til bioethanolanlægget, og som modtager 
biproduktet lignin til forbrænding samt dampkondensat og opvarmet 
kølevand. Bioethanolanlægget leverer desuden biproduktet melasse 
til Maabjerg Bioenergy der producerer biogas. Melassen transporteres 
til Maabjerg Bioenergy via underjordisk rørledning. Ligninen tørres, 
pelleteres og transporteres herefter til Måbjergværket. 
Anlægget indgår, sammen med Maabjergværket og Maabjerg 
Bioenergy, som en del af Maabjerg Energy Concept der er lavet af et 
konsortium bestående af flere ejere. 
Den årlige producerede mængde lignin er op til 153.120 tons og 
tilsvarende for melasse er den 204.160 tons. 
 
Maabjerg Bioethanol hører under listepunkt E216. Miljøministeren 
har den 8. juni 2012, efter anmodning fra Holstebro Kommune, 
besluttet at overføre myndighedskompetencen for Maabjerg 
Bioethanol fra Holstebro Kommune til Miljøstyrelsen. 

 
Maabjerg Bioethanol er en del af Maabjerg Energy Concept (MEC), 
der omfatter følgende delprojekter: 

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

 
Miljøstyrelsen har den 2. februar 2012 truffet afgørelse om, at MEC-
projektet er VVM-pligtigt.  Der er således gennemført en VVM-proces, 
hvor der er udarbejdet en VVM-redegørelse samt et 
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kommuneplantillæg med tilhørende retningslinjer for det samlede 
anlæg.   
 
Vurderingerne i miljøgodkendelsen for Maabjerg Bioethanol er 
foretaget i overensstemmelse med VVM-redegørelsen, og de fastsatte 
vilkår er baseret på kommuneplantillæggets retningslinjer. 
 
Med denne miljøgodkendelse godkendes etablering af 
bioethanolanlæg ved Måbjerg i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 
§33, stk. 1. 
Anlæggets miljøpåvirkninger omfatter i det væsentlige lugt og andre 
emissioner til luften, samt støjpåvirkning fra halmtransporter, og har 
været væsentlige problemstillinger ved udarbejdelsen af 
miljøgodkendelsen. Spildevand, stammende primært fra 
vandindholdet i halmen, reguleres via en selvstændig 
spildevandstilladelse, hvor Holstebro Kommune er myndighed. 
 
Der etableres ikke så store ethanollagre på anlægget, at det bliver en 
såkaldt risikovirksomhed jf. risikobekendtgørelsen.  
Grænseværdier i godkendelsen følger som minimum de vejledende 
grænser og Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden vil kunne 
overholde grænseværdierne. 
 
Samlet vurderes det, at bioethanolanlægget vil kunne drives på stedet 
uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i 
overensstemmelse med miljøgodkendelsen. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og bilag A, ansøgning om 
miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed bioethanolanlæg 
ved Holstebro.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i 
miljøbeskyttelsesloven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er retsbeskyttede i en 
periode på 8 år fra godkendelsens dato: 
  

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis etablering af anlægget 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. 
 
Indretning og drift 
B1 Virksomheden må være i drift 24 timer i døgnet på alle ugens 

7 dage under forudsætning, at vilkår i miljøgodkendelsen 
overholdes. 

 
B2 Virksomhedens oplag af særskilt nævnte produkter og råvarer 

m.m. må højst udgøre: 
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Produkter/råvarer Klassificering Maks. 0plag tons 

Ethanol F; R11 2180 

C5 Melasse - 2000 

Lignin 
(Biobrændselspiller) 

- 3200 

Halm - 3250 

Enzymer Xn 400 

Natriumhydroxid C; R35 200 

CIP (rengøringsvand) - 150 

Benzin F; R12 31,5 

Fusel R10 3,8 

Ethanol, over 
kogepkt.1 

Fx 3,5 

1 Ethanol eller ethanol/vand blandinger, med flammepunkt under 21 0C, ved en 
temperatur over kogepunktet findes i procesdelen. 

Ud over ovennævnte oplag må der opbevares mindre mængder 
af hjælpestoffer, produkter og råvarer i selve 
produktionsanlægget samt spildevand og slam i forbindelse 
med det interne forrenseanlæg. 

 

B3 Under dunke/tønder, som indeholder flydende råvarer og 
hjælpestoffer samt olieaffald og andet farligt affald, skal der 
være et tæt opsamlingssted. Opsamlingsstedet skal være 
indendørs eller være overdækket og uden afløb. 

 Beholdere skal være sikret mod påkørsel. 

Opsamlingsstedet skal kunne indeholde rumfanget af den 
største beholder. 

 

B4 Tanke til ethanol, natriumhydroxid og øvrige kemikalietanke 
skal sikres mod overfyldning ved montering af elektronisk 
overfyldningsalarm/sikring, som hindrer yderligere påfyldning 
af tanken, når tanken er fuld. Oplagspladsen til tankene 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 enkeltvæggede beholder i 
området. 
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B5 Tætheden af dobbeltvæggede tanke eller rør skal kontrolleres 
ved overvågning af trykforholdet (gas- eller væsketryk) i 
rummet mellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan være 
automatisk ved tilslutning af alarm eller manuel ved aflæsning 
af manometer eller lignende måleudstyr. Automatisk 
overvågningsanlæg skal funktionsafprøves mindst en gang 
årligt. Manuel overvågning skal ske mindst en gang ugentligt. 

 

B6 Der skal etableres systemer til overvågning og monitering af 
rørledninger og tanke (enkeltvæggede) indeholdende 
stoffer/produkter omfattet af nærværende miljøgodkendelse, 
som registrerer eventuel lækage og derved sikrer en hurtig 
indsats. 

 Der skal inden etablering fremsendes en redegørelse til 
tilsynsmyndigheden med beskrivelse af hvordan overvågning 
og monitering kan finde sted. 

 

B7 Udvendige dele af tanke til ethanol, skal enten være malet i en 
farve med strålevarmereflektionskoefficient på mindst 70 % 
eller isoleres, således at samme effekt opnås med hensyn til 
reduktion af temperaturafhængige emissioner fra tanken. 

 

B8 Tanke til biomasse, væskefraktion, spildevandsslam og 
produktionsspildevand 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. 

 Tanke skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal 
udbedres så hurtigt som muligt, efter at der 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 og tanke 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. 

 

B9 Af- og pålæsningsarealer 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 
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indrettes således, at køretøjer, der påfylder og afhenter de 
oplagrede stoffer, kan være på pladsen, og at stoffer, der 
spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for 
pladsen.  

 

B10 Rengøring af køretøjer (vaskepladser), der har været anvendt i 
forbindelse med transport af biomasse (halm og ligning), må 
kun ske på befæstet areal indendørs eller udendørs. 

 

B11 Der skal føres løbende regnskab over beholdning af oplag 
nævnt under vilkår B2. 

 

B12 Der skal foreligge en plan for eftersyn- og vedligeholdelse af 
rør og tankanlæg samt bassiner. 

Planen skal til en hver tid være tilgængelig for 
tilsynsmyndigheden. 

Tæthedskontrollen skal foretages af en uafhængig og dertil 
kompetent instans. Anlægget skal føre journal over kontrollen, 
og journalen skal til en hver tid være tilgængelig for 
tilsynsmyndigheden. 

 

B13 Beholderen til opbevaring af afvandet spildevandsslam skal 
kontrolleres mindst hvert 10. år efter kapitel 3 i bekendtgørelse 
om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, 
ensilagesaft eller spildevand. Kontrollen skal udføres af en 
person, som er autoriseret efter bekendtgørelsens kapitel 4. 
Dokumentation for kontrollen skal sendes til Miljøstyrelsen 
inden for de frister, der er anført i bekendtgørelsens kapitel 3. 
 

B14 Tanke og beholdere til affald skal etableres med tætte låg og 
sider for at minimere spild og luftafgivelse. 

 
B15 Endelige, målfaste tegninger over projektets indretning med 

angivelse af de enkelte væsentlige anlægsdele, herunder 
procesanlæg, samt materialeflow og afløbstegninger for spilde- 
og overfladevand, skal fremsendes til tilsynsmyndigheden 
senest 3 måneder efter udnyttelse af denne miljøgodkendelse. 

  Ovenstående indbefatter også rørledninger mellem MEC-
projektets enkeltvirksomheder, og der skal være præcise 
angivelser af, hvor ansvarsforholdet for en rørledning skifter 
fra den ene virksomhed til den anden. 
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 Tanke og beholderes indhold samt placering skal fremgå af 

tegningerne.  
 For tanke til biomasse, væskefraktion, spildevandsslam og 

produktionsspildevand skal det fremgå om tanken er hævet 
over jordoverfladen. 

 
 Det skal fremgå af tegningerne hvilke tanke/rørledninger 

indeholdende stoffer/materialer omfattet af nærværende 
miljøgodkendelse der er henholdsvis enkelt- og 
dobbeltvæggede. 

 
 Arealer hvor der finder omlæsning sted samt rengøring af 

køretøjer skal fremgå af oversigtstegning. 
 

 
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. 
Min. 
afkasthøjde 
(m) 

Max. 
luftmængde 
(Nm3/time) 

Pillekøler 1 58,4 27.500 

Bioethanolprocessen inkl. 
destillation. RTO 
(Regenerativ Termisk 
Oxidizer) eller tilsvarende 
renseproces 

2 59,6 34.280 

Hammermølle og 
halmtransport 

3 59,3 70.000 

  
Numrene henviser til kilde nr. jf. bilag A (OML-beregninger) til 
bilag A ”Ansøgning om miljøgodkendelse”. 
Afkasthøjder måles over terræn. 

 
Emissionsgrænser 

C3 Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte 
grænseværdier, målt som timemiddelværdier. 

 

 10



 

Afkast 
fra 

Nr. Stof Emissionsgrænse  

Pillekøler 1 
Total støv 
TOC 

10 mg/Nm3 

10 mg/ Nm3 

Bioethanolprocessen inkl. 
destillation. RTO 
(Regenerativ Termisk 
Oxidizer) eller tilsvarende 
renseproces 

2 

Total støv 
NOx 
TOC 
CO 
Furfural* 

10 mg/Nm3 
50 mg/Nm3 
30 mg/Nm3 
100 mg/Nm3 

0,1 mg/Nm3 
Hammermølle og 
halmtransport 

3 Total støv 5 mg/Nm3 

 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i 
den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 oC, 
101,3 kPa, tør gas, aktuel % O2). NOx beregnes som NO2. 

 
* Grænseværdien for emission af furfural er først gældende 12 
måneder efter anlægget er kommet i stabil og kontinuerlig 
drift dog senest 31. december 2017. 

 
C4 Immissionskoncentration 
 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne 

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

 
Stof B-værdi mg/m3 
Støv1 0,08 
CO 1 
NOx 0,125 
Furfural 0,002 

1 Støv < 10 µm i diameter 
 

Kontrol af luftforurening 
C5 Når virksomheden er kommet i kontinuerlig drift, dog senest 

den 31. december 2017, skal virksomheden gennem målinger 
dokumentere, at grænseværdierne i vilkår C3 og C4 er 
overholdt. 

  
 Dokumentationen skal inden 3 måneder efter at målingerne er 

gennemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med 
oplysninger om driftsforholdene under målingen. 

 
Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

  Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 
Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. 
Målingerne kan foretages samme dag. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske 
gennemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med 
grænseværdien. 
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 Krav til luftmåling 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller 
efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. 
 
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.  

 

Stof Analysemetode 

Bestemmelsen af koncentrationen af totalt 
partikulært materiale i strømmende gas 

MEL-02 

Bestemmelse af koncentrationer af 
kvælstofoxider (NOX) i strømmende gas 

MEL-03 

Bestemmelse af koncentrationer kulilte (CO) i 
strømmende gas 

MEL-06 

Bestemmelse af koncentrationer af total 
organisk stof (TOC) i strømmende gas 

MEL-07 

Bestemmelse af koncentrationer af furfural i 
strømmende gas 

MEL - 17 

 
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. metodeblad 
MEL-22, skal være overholdt. 
 
Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved 
OML-metoden. B-værdien anses for overholdt, når den højeste 
99 % fraktil er mindre end eller lig med B-værdien. 
 
Fortsatte årlige målinger kan efter gennemførelse af den første 
måling (senest 31. december 2016) udlades, såfremt den 
tidligere gennemførte måling overholder maks. 60 % af 
grænseværdierne. Dog skal kontrol gentages, når 
tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien 
er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling. Udgifterne 
afholdes af virksomheden. 

 
Luftvejledningen  
Ovenstående dokumentation af virksomhedens luftforurening 
skal ske ved måling og beregning i overensstemmelse med. 
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C6 Målesteder for præstationsmålinger skal være indrettet og 
placeret i overensstemmelse med retningslinjerne i gældende 
vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001, kapitel 8. 

 
 Der skal være god plads omkring målestedet, så manuelt 

emissionsmåleudstyr kan håndteres og indføres i røgrøret på 
en praktisk måde. 

 
C7 Senest 6 måneder efter at anlægget er kommet i kontinuerlig 

drift og senest 30. juni 2017, skal der fremsendes en 
teknisk/økonomisk redegørelse for muligheder for at 
overholde grænseværdien for furfural jf. vilkår C3. 

 
 
Lugt 

Lugtgrænse 
D1 Emissionen af lugtstofferne må ikke overskride de anførte 

grænseværdier, målt som timemiddelværdier. 
 

Afkast 
fra 

Nr. Stof Emissionsgrænse  

Pillekøler 1 Lugt 5000 LE/Nm3 

Bioethanolprocessen inkl. 
destillation. RTO 
(Regenerativ Termisk 
Oxidizer) eller tilsvarende 
renseproces 

2 Lugt* 4000 LE/Nm3 

Hammermølle og 
halmtransport 

3 Lugt 1500 LE/Nm3 

 
* Grænseværdien for emission af lugt fra bioethanolprocessen 
(afkast 2) er først gældende 12 måneder efter anlægget er 
kommet i stabil og kontinuerlig drift dog senest 31. december 
2017. 

  
 
D2 Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere 

end nedenstående grænseværdier. 
Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. 

 
A Erhvervsområde E.01 
B Erhvervsområde E.02 
D Boliger i det åbne land 
E Boligområde B.01 
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 A 
LE/m3 

B 
LE/m3 

D 
LE/m3 

E 
LE/m3 

Alle dage, dag/nat 10 5 5 5 
 
Områderne fremgår af kommuneplanrammerne (se bilag C). 
 

Kontrol af lugt 
D3  Når virksomheden er kommet i kontinuerlig drift, dog senest 

den 31. december 2016, skal virksomheden gennem målinger 
dokumentere, at grænseværdierne i vilkår D1 og D2 er 
overholdt. 

  
 Dokumentationen skal inden 3 måneder efter at målingerne er 

gennemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med 
oplysninger om driftsforholdene under målingen. 

 
 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 
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:  
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 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. 

 
D4 Senest 6 måneder efter at anlægget er kommet i kontinuerlig 

drift og senest 30. juni 2017, skal der fremsendes en 
teknisk/økonomisk redegørelse for muligheder for at 
overholde grænseværdien for lugt fra afkast 2 jf. vilkår D1. 

 
 Øvrigt vedrørende lugt 
D5 Driften af det interne forrenseanlæg samt oplag af 

affald/biprodukter, må ikke give anledning til lugtgener, der er 
væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 

 
 
Spildevand og overfladevand 
 
E1 Overfladevand fra tage, parkeringsarealer, kørearealer samt 

øvrige befæstede arealer skal afledes til bassin med tæt bund 
og sider med efterfølgende afledning til forsyningens 
regnvandsledning. Der må fra de befæstede arealer ikke 
afledes forurenende stoffer udover, hvad der forventeligt kan 
komme fra disse arealer. 

 
E2 Overfladevand fra af- og pålæsningsarealer, vaskepladser, 

opmagasineringspladser mv. skal afledes til spildevandskloak, 
medmindre det kan godtgøres, at overfladevandet ikke 
indeholder forurenende stoffer, således at det kan afledes til 
regnvandskloak. 

 
E3 Afledning af nedbør fra tankgrave skal styres manuelt og under 

opsyn. Efter endt afledning skal det sikres at afløb lukkes. 
Tankgraven skal tømmes så ofte at der altid er plads til 
indholdet af den største enkeltvæggede tank/beholder. 
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Støj 
Støjgrænser 

F1 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens 
samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne 
overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier 
for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer 
i dB(A). 

 
A Erhvervsområde E.01 (I: Erhvervs- og industriområde) 
B Erhvervsområde E.02 (svarer til III: område for blandet 

bolig og erhverv, hvis der finder overnatning sted) 
C Ved boliger i E.01 (III: område for blandet bolig og 

erhverv) 
D Boliger i det åbne land (VIII: Boliger i det åbne land) 
E Ved boligområde B.01 (V: Boligområder for åben og lav 

boligbebyggelse) 
 

 Kl. 

Refere
nce 
tidsru
m 
(Timer
) 

A 
dB(A) 

B 
dB(A) 

C 
dB(A) 

D 
dB(A) 

E 
dB(A) 

Mandag-fredag 07-18 8 70 55 55 55 45 

Lørdag 07-14 7 70 55 55 55 45 

Lørdag 14-18 4 70 45 45 45 40 

Søn- & helligdage 07-18 8 70 45 45 45 40 

Alle dage 18-22 1 70 45 45 45 40 

Alle dage 22-07 0,5 70 45* 40 40 35 

Maksimalværdi 22-07 - - 55 55 55 50 

*Der gælder en natstøjgrænse på 40 dB(A) i erhvervsområde E2 ved boliger 
og ved eventuelle erhvervsejendomme, som i henhold til gældende 
lokalplan kan anvendes til overnatning. 

 
Områderne fremgår af kommuneplanrammerne. (se bilag C)  
For boliger i det åbne land skal det valgte måle- eller 
beregningspunkt vælges, så det repræsenterer enten boligens 
facade eller det mest støjbelastede punkt på et udendørs 
opholdsareal, som samtidig ikke ligger mere end 10 m fra 
boligen. 
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Lavfrekvent støj og infralyd  
 
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 
lign. 

kl. 18-07 20 85 

Kontorer og lign.  
støjfølsomme 
rum 

Hele døgnet 30 85 

Øvrige rum i 
virksomheder 

Hele døgnet 35 90 

 
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  
a) Virksomheden skal i forbindelse med ibrugtagning af 

godkendelsen dokumentere, at støjvilkåret for støj, infralyd og 
vibrationer, jf. vilkår F1 er overholdt. 
 
Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde 
inden 1 måned efter, at målingen er gennemført, og senest 6 
måneder efter aktiviteten er taget i brug. Dokumentationen 
skal indeholde oplysninger om driftsforholdene under 
målingen. 
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 b) Tilsynsmyndigheden kan derudover bestemme, at 

virksomheden skal dokumentere, at støjvilkåret for støj, 
infralyd og vibrationer, jf. vilkår F1, er overholdt. 

 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er 
fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med 
oplysninger om driftsforholdene under målingen.  

 
 
a+b) 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 
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.  
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Affald 
 

Bortskaffelse af affald 
G1 Genanvendeligt olieaffald og andet farligt affald skal 

bortskaffes via en af de registrerede virksomheder 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. 

 
 
G2 Affald, affaldsprodukter og biprodukter skal bortskaffes 

løbende. Maksimale oplag af biprodukter/affald fremgår af 
vilkår B2. 

 
 
Overjordiske olietanke 

Ikke relevant 
  
Jord og grundvand 
I1 Spild af kemikalier, produkter og affald skal straks opsamles og 

bortskaffes til godkendt behandlingsanlæg hvis det ikke kan 
genanvendes internt. 

 
I2 Tanke til ethanol, natriumhydroxid og øvrige kemikalietanke 

skal være sikret mod påkørsel. 
 
I3 Kontrol af befæstelse omkring udstyr og tanke samt 

funktionsafprøvninger af alarmer skal ske regelmæssigt i 
overensstemmelse med virksomhedens driftsinstruks. 
Beskadiget belægning skal undersøges for revner og brud og 
repareres i fornødent omfang. 

 Der skal føres dokumentation for udført egenkontrol. 
 
Til- og frakørsel 
 Ikke relevant 

 
Indberetning/rapportering 

Eftersyn af anlæg 
K1 Der skal føres journal over eftersyn af 

renseforanstaltninger/anlæg, med dato for eftersyn, 
reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt 
forekommende driftsforstyrrelser. 
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Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

K2 Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og 
hjælpestoffer, inklusivt forbrug af olie/gas/el. 
Der skal endvidere føres journal over producerede mængder 
affald. 

 
Opbevaring af journaler 

K3 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende 
indberettes til tilsynsmyndigheden. 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 
 Årsindberetning 
K4 Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til 

tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger: 
- Anvendte mængder råvarer 
- Anvendte mængder hjælpestoffer 
- Producerede mængder færdigvarer 
- For hver type affald: Afleverede mængder og 

afleveringssted, for farligt affald oplyses endvidere EAK-
kode 

- Forbrug af energi og vand 
- Oplag af råvarer pr. statustidspunkt 
- Oplag af hjælpestoffer pr. statustidspunkt 
- Oplag af affald pr. statustidspunkt 
- Oplysninger om uheld 
- Oplysninger om nedbrud på forureningsbegrænsende 

udstyr. Både antal gange og samlet udetid. 
- Oplysninger om modtagne klager over luft, lugt eller støj. 
  

 
 Frist for indberetning 

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. juni 
det efterfølgende år. Rapporten kan erstattes af virksomhedens 
grønne regnskab, eller miljøredegørelse i henhold til EMAS 
eller ISO 14000. I så fald fremsendes den i henhold til de 
tidsfrister der gælder for den respektive ordning. 
Afrapportering skal ske for perioden 1. januar – 31. december. 
 
Første afrapportering skal ske senest for det driftsår hvor der 
er samlet drift svarende til 1 måneds drift. 

 
Sikkerhedsstillelse 
  Er ikke omfattet af krav om sikkerhedsstillelse. 
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Driftsforstyrrelser og uheld 
M1 Virksomheden skal straks underrette tilsynsmyndigheden om 

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

 
 Virksomheden skal efterfølgende fremsende en redegørelse til 

tilsynsmyndigheden, som omfatter: 
 

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

fremover 
 

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

 
M2 Såfremt der sker nedbrud helt eller delvist af 

forureningsbegrænsende udstyr, skal den del af produktionen 
som er tilknyttet dette forureningsbegrænsende udstyr stoppes 
inden for en time. Produktionen/delproduktionen må først 
genoptages når det forureningsbegrænsende udstyr er bragt i 
orden. 

 
Risiko/forebyggelse af større uheld 
N1 Der skal udarbejdes og løbende vedligeholdes instruks/-er til 

sikring af hurtig og korrekt indsats ved uheld, der kan medføre 
risiko forurening af jord- og grundvand samt overfladevand. 
Driftspersonalet skal være orienteret om instruksernes 
indhold. 

 
N2 Glaspartier i udvendige facader skal udføres med forstærket 

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

 
Ophør 
O1 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige 

foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og 
grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig 
tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse 
foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 
3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Maabjerg Bioethanol ønsker at etablere et anlæg til fremstilling af 
bioethanol. 
Opførelsen af anlægget er omfattet af miljøbeskyttelseslovens §33 
vedrørende godkendelse af listevirksomheder, herunder tillige 
godkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at Maabjerg 
Bioethanol opnår den fornødne rådighed over det areal som er 
beskrevet i ansøgningen jf. bilag A. Miljøstyrelsen er orienteret om, at 
der er indgået aftale om erhvervelse af den fornødne rådighed for hele 
det ansøgte areal, herunder rørforbindelsernes forløb. 
 
 
Der må i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen ikke meddeles 
miljøgodkendelse med mindre: 
 

- Virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til 
at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af 
den bedst tilgængelige teknik, og 

- Virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre 
omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet 
til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. 

 
Miljøstyrelsen har vurderet at ovenstående, under hensyntagen til 
miljøgodkendelsens vilkår, er opfyldt. Miljøstyrelsens vurdering af de 
enkelte miljøforhold fremgår af nedenstående. 

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- bekendtgørelsens 
§ 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. 
Det 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 
vurderet, om der er Bilag IV-arter, der kan påvirkes. VVM-
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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.  
 
For Maabjerg Bioethanol indebærer det blandt andet, at 
 
 Virksomhedens grænseværdier for påvirkning af omgivelserne 

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

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

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

 
 
Maabjerg Bioethanol ønskes placeret i erhvervsområde 02.E01 i 
kommuneplan 2009-2021 for Holstebro Kommune. Erhvervsområde 
02.E01 er udlagt til erhverv med særlige beliggenhedskrav, herunder 
VVM-pligtige anlæg i henhold til planlovens 11g: 
produktionsvirksomheder med større belastning af omgivelserne. Der 
må ikke etableres boliger i området. 
 
Maabjerg Bioethanol placeres i lokalplanområde 1085, som efter 
ændring fastlægger anvendelsen til erhvervsformål og offentlige 
formål, der blandt andet omfatter større anlæg til energifremstilling. 
Etablering af Maabjerg Bioethanol er således i overensstemmelse med 
lokalplanen. 
 
  
3.2.2 Generelle forhold 
Etablering af Bioethanolanlægget indgår som en del af MEC-
projektet. Det samlede MEC-projekt er af en sådan størrelse – både 
anlægsmæssigt og økonomisk - at det må forventes at der kan gå en 
årrække inden etableringen af bioethanolanlægget påbegyndes. Det 
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vilkårsfastsættes derfor, at etableringen skal være påbegyndt 4 år fra 
godkendelsestidspunktet. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder 
godkendelsen. 
Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at drift af Maabjerg Bioethanol vil 
være miljømæssigt forsvarligt under opfyldelse af de i denne 
miljøgodkendelse fremsatte vilkår. 
 
 
3.2.3 Indretning og drift 
Virksomheden har oplyst at den vil være i 24-timers drift på alle årets 
dage. Virksomheden har ladet gennemføre støjberegninger som viser, 
at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes. 
 
Oplagsmængder for produkter og råvarer fastsættes ved vilkår. 
Godkendelsen omfatter kun oplag af produkter/råvarer på området 
der udgøres af matrikel nr. 1m, 1p, 6p, 6d og 5b Måbjerg, Holstebro 
jorder, samt en del af matrikel nr. 7i. Hvis virksomheden på et senere 
tidspunkt ønsker at oplagre produkter/råvarer på en anden adresse, 
skal der ansøges særskilt herom. 
Stofferne/produkterne ethanol (herunder over kogepunkt), fusel og 
benzin er omfattet af risikobekendtgørelsen. I de, jf. vilkåret, tilladte 
oplagsmængder bliver virksomheden ikke omfattet af 
risikobekendtgørelsens bestemmelser. 
Oplaget af benzin skal anvendes til en forventet denaturering af 
ethanolen. CIP er rengøringsvand fra CIP rensning (”Cleaning in 
Place”) og indeholder rester af natriumhydroxid og organiske stoffer 
fra rengøring af lagertanke og rørledninger. 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der skal fastsættes vilkår for 
maksimalt oplag af råvarer, hjælpestoffer, biprodukter, affald og 
lignende. Begrundelsen herfor er, at der ved væsentlig forøgelse af 
oplag ud over det ansøgte, kan opstå situationer ved f.eks. brand eller 
udslip, som kan forøge de miljømæssige konsekvenser betydeligt. 
Ligeledes er det Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke bør ske 
oplagring af råvarer, hjælpestoffer og affald ud over hvad der er 
nødvendigt for en rationel drift af virksomheden. 
Endvidere fastsættes der vilkår for mængden af ethanol eller 
ethanol/vand blandinger med flammepunkt under 21 0C ved en 
temperatur over kogepunktet som dannes i procesdelen. Ethanol over 
kogepunktet er en fareklasse højere end ethanol, og mængden er 
derfor meget betydende i forhold til om virksomheden skal omfattes 
af risikobekendtgørelsen.  

 

Det vilkårsfastsættes under hvilke forhold flydende produkter, 
råvarer og hjælpestoffer skal opbevares, herunder 
opsamlingskapacitet, for at sikre at spild kan opsamles. Tanke skal 
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etableres med overfyldningsalarm/sikring. Endvidere skal 
temperaturafhængige emissioner fra ethanoltanke søges reduceret. 

Regelmæssigt eftersyn og vedligeholdelse af rør og tankanlæg er vigtig 
af hensyn til at begrænse risikoen for uheld. Der skal derfor 
udarbejdes en plan for eftersyn og vedligeholdelse af rør og tankanlæg 
samt bassiner. 

 

3.2.4 Luftforurening 
De væsentligste kilder til luftforurening fra anlægget vil stamme fra 
de tre nedenstående kilder: 
 

- Afkast fra pillekøler. Her dannes hovedsageligt støv og lugt. 
(afkast 1) 

- Bioethanolproces inkl. destillation. Under processen vil der 
blive dannet støv, NOx, TOC, CO og lugt (afkast 2) 

- Hammermølle og halmtransport. Her vil blive udviklet støv 
og lugt. (afkast 3) 

 
De væsentligste forureningsparametere fra bioethanolprocessen vil 
være lugt og forskellige organiske parametre. Afkast nr. 2 etableres 
derfor med et termisk lugtreducerende anlæg (RTO – Regenerativ 
Termisk Oxidizer) eller tilsvarende renseanlæg for at sikre at 
grænseværdierne overholdes. Se endvidere afsnit 3.2.5. 
Afkast fra pillekøler renses først i et biofilter eller tilsvarende 
renseanlæg og herefter i posefilter og udledes via afkast 1. 
Afkast fra hammermølle og halmtransport (støvsugeranlæg) renses i 
posefilter og udledes via afkast 3. 
 
Virksomheden har lavet OML-beregninger, og det fremgår, at lugt er 
dimensionerende for alle tre afkast. 
 
Ved skorstenshøjderne 58,4 m for pillekøleren, 59,6 m for RTO´en og 
59,3 m for hammermølle/halmtransport opnås en maksimal 
immision af lugt på 5 LE/m3 i afstand 600 m fra punktet (0,0) og 
retning 260 grader måned 10. Det overholder lige netop 
lugtvejledningens grænseværdi på 5 LE/N m3. Desuden overholdes B-
værdierne for de øvrige stoffer der er vikårsfastsat B-værdi for. 
 
Jf. Luftvejledningen fastsætter Miljøstyrelsen vilkår om en 
immisionsgrænse for støv på 0,08 mg/Nm3. Miljøstyrelsen arbejder i 
øjeblikket på at sænke grænsen til 0,02 mg/Nm3, men da den endnu 
ikke er gældende, er det ikke muligt at inddrage den i nærværende 
godkendelse. Virksomheden har i ansøgningsmaterialet foreslået en 
emissionsgrænse for støv på 10 mg/Nm3 fra afkast fra pillekøler og 
RTO, og 5 mg/Nm3 efter hammermøllen/halmtransport. Det er under 
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grænsen i Luftvejledningen, da virksomheden vurderer, at 
renseanlæggene uden problemer vil kunne rense støvemissionen ned 
til under henholdsvis 5 og 10 mg/Nm3 fra de respektive hovedafkast 
(afkast 1+2+3) 
 
Afkast 2: 
For afkast 2 er der fastsat vilkår til NOx, TOC, CO og lugt der 
overholder kravene jf. Luftvejledningens kapitel 10, som gælder for 
termiske og katalytiske oxidationsanlæg til destruktion af organiske 
opløsningsmidler. 
 
Jf. Luftvejledningens kapitel 10 skal emissionsgrænsen for TOC 
fastsættes til maksimalt 100 mg/Nm3 og minimalt 20 mg/Nm3. 
I BREF for Organiske kemikalier i storskala produktion, kap 6, tabel 
6.1, fremgår det, at VOC ved termisk forbrænding ligger i intervallet 1-
20 mg/Nm3. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at det er muligt at 
komme væsentlig under en emission på 100 mg/Nm3, og fastsætter 
derfor en emissionsgrænse på 30 mg/Nm3 for TOC. 
 
Erfaringer fra andre anlæg i Danmark viser, at der dannes furfural 
under trykkogning af halm. I henhold til Luftvejledningen er furfural 
et hovedgruppe 1 stof i klasse II. 
 
Jf. Luftvejledningen bør emission af brændbare stoffer ved termisk 
forbrænding normalt kunne nedbringes til koncentrationer under 0,1 
mg/Nm3. Erfaringstal fra Inbicon´s anlæg ved Kalundborg viser, at 
emissionen af furfural er væsentlig højere (målt til 30 mg/Nm3) på 
det anlæg. Jf. Luftvejledningen er 2,5 mg/Nm3 angivet som 
emissionsgrænsen for hovedgruppe 1 stoffer hvor 
emissionsbegrænsning ikke er mulig. Men da Maabjerg Bioethanol er 
et produktionsmæssigt stort anlæg, og kan designes og dimensioneres 
på baggrund af erfaringer fra andre mindre anlæg, er det 
Miljøstyrelsens vurdering at emissionen af furfural bør kunne bringes 
under 0,1 mg/Nm3. Men med udgangspunkt i de konkrete erfaringstal 
fra Inbicon og at Maabjerg Bioethanol bliver et prototypeanlæg, vil 
Miljøstyrelsen give et halvt år til indregulering og finjustering af 
processen, til at der kan blive indsamlet driftsvilkår fra det konkrete 
anlæg samt lavet en nærmere teknisk/økonomisk redegørelse for, 
hvad der i praksis er gennemførligt. På baggrund af redegørelsen vil 
Miljøstyrelsen herefter vurdere hvorvidt der er grundlag for at lempe 
grænseværdien for furfural. 
Grænseværdien for furfural (emissionsgrænsen) er derfor først 
gældende et år fra anlægget er kommet i kontinuerlig drift. 
Grænseværdi for maksimal luftmængde og B-værdi 
(immissionskoncentrationen) er gældende fra 
godkendelsestidspunktet. B-værdien svarer til virksomhedens bidrag 
til luftforureningen i omgivelserne. 
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Det er Miljøstyrelsens vurdering, at et optimalt dimensioneret 
renseanlæg, vil kunne overholde de fastsatte vilkår for afkast B. 
 
Afkast 1: 
Virksomheden vurderer at der er et lavt indhold af organiske 
forbindelser i luftstrømmen. Miljøstyrelsen vilkårsfastsætter derfor 
en emissionsgrænse for TOC på 10 mg/Nm3. 
 
Afkast 3: 
Virksomheden oplyser, at der kun vil blive emitteret støv og lugt fra 
hammermøllen/halmtransport (halmstøvsuger). Støv er omtalt 
tidligere i dette afsnit, og med hensyn til lugt henvises til afsnit 3.2.5 
 
3.2.5 Lugt 
På baggrund af virksomhedens oplysninger stiller Miljøstyrelsen 
vilkår om, at afkast fra procesanlæggene (bioethanolproces) skal have 
en højde på mindst 59,6 m, afkast fra pillekøler mindst 58,4 m og 
afkast fra hammermølle/halmtransport på mindst 59,3 m. Der 
fastsættes desuden krav til maksimal luftmængde, jf. vilkår C2, og 
maksimal lugtenheder pr. m3 afkastluft. Ved fastsættelse af vilkår til 
minimum højde på afkast og maksimal lugt- og luftemission sikres en 
overholdelse af grænseværdierne for henholdsvis lugt, jf. vilkår D2, og 
øvrige luftemissioner, jf. vilkår C3. 
 
Ved boligerne i det åbne land er der i lugtvejledningen en mulighed 
for at fastsætte en grænseværdi på optil 10 LE/m3. For disse boliger 
fastsættes grænseværdien dog til 5 LE/m3. Virksomheden har via 
OML-beregninger dokumenteret, at den maksimale immision af lugt 
er 5 LE/m3 i afstand 600 m. 
Der stilles vilkår om at lugtbidraget fra virksomheden skal eftervises, 
når virksomheden er i drift. 
 
Afkast 1: Luften fra køling af ligningpiller (pillekøleren) renses først i 
et biofilter og dernæst i et posefilter.  
På Inbicon´s anlæg i Kalundborg er grænseværdien for lugt sat til 
1300 LE/Nm3. Miljøstyrelsen vurderer, at forholdene er 
sammenlignelige dog er anlægget i Maabjerg produktionsmæssigt 
større. Derfor fastsætter Miljøstyrelsen emissionsgrænsen til 5000 
LE/Nm3. 
 
Afkast 2: Lugtemissionsgrænsen fastsættes til 4000 LE/Nm3 jf. 
Luftvejledningens kapitel 10, men skal først være overholdt et år efter 
anlægget er i kontinuerlig drift. Årsagen til at emissionsgrænsen først 
skal være overholdt senere er, at erfaringstal fra Inbicon viser at 
lugtemissionen ligger højere end 4000 LE/ Nm3 samt at Maabjerg 
Bioethanol bliver et prototypeanlæg. Miljøstyrelsen vil derfor give et 
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halvt år til indregulering og finjustering af processen, indsamling af 
driftsvilkår fra det konkrete anlæg samt lavet en nærmere 
teknisk/økonomisk redegørelse for, hvad der i praksis er 
gennemførligt. På baggrund af redegørelsen vil Miljøstyrelsen 
herefter vurdere hvorvidt der er grundlag for at lempe grænseværdien 
for lugt. 
Grænseværdien for lugt (emissionsgrænsen) er derfor først gældende 
et år fra anlægget er kommet i kontinuerlig drift. Grænseværdi for 
maksimal luftmængde og B-værdi (immissionskoncentrationen) er 
gældende fra godkendelsestidspunktet. B-værdien svarer til 
virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne. 
 
 
Afkast 3: Luftmængden fra afkast 3 udgør langt størstedelen af den 
samlede luftmængde fra virksomheden. 
Da virksomheden vurderer, at det ikke er nødvendigt med 
lugtrensning på afkastet, må det forventes at der ikke er nogen særlig 
lugt fra hammermøllen og støvsugeranlægget. Miljøstyrelsen 
fastsætter derfor emissionsgrænsen til 1500 LE/Nm3. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke kan stilles vilkår til den valgte 
teknologi, hvorfor der alene stilles krav til afkasthøjde, maksimal 
luftmængde og immisionsgrænse. 
 
Jævnfør virksomhedens oplysninger er der ikke andre anlægsdele, 
som kan give anledning til lugtbidrag af betydning. Dog fastholdes det 
ved vilkår, at lugt fra diffuse kilder ikke må give anledning til 
væsentlige lugtgener. 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Processpildevand: 
Der produceres processpildevand (C5 vand) som renses i 
virksomhedens eget forrenseanlæg inden udledning til forsyningens 
spildevandssystem. 
 
C5 vand er inddampningsvand fra produktionsprocessen med et 
meget højt indhold af organisk stof. Virksomheden har oplyst at det 
indeholder ca. en tredjedel af henholdsvis furfural, eddikesyre og 
andre organiske stoffer. 
 
Produktionsprocessen kræver et stort vandforbrug, og procesvandet 
(C5) renses derfor med henblik på genbrug i processen. Der anvendes 
kun råvand under opstart af produktionsprocessen. 
 
Vand til bioethanolprocessen fås fra dampindblæsning under 
forbehandlingen, gennem halmen samt fra kemikalier som gærfløde, 
næringssubstrat, enzymer og natriumhydroxid. 
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Spildevandet ledes først gennem en konditioneringstank (1.500 m3) 
hvor kalk (pH hæves til neutralt pH) og næringssalte (gødning) 
tilsættes. 
 
Efter konditioneringstanken ledes spildevandet gennem et anaerobt 
UASB anlæg (3 tanke af 2.000 m3) og et aerobt aktivt slamanlæg (4 
tanke af 2.500 m3). I UASB anlægget omdannes det organiske 
materiale til biogas som ledes til Maabjerg Bioenergy. 
Efter de aerobe tanke etableres en efterklaringstank, hvor det aktive 
slam udskilles fra det rensede spildevand. Det meste at det aktive 
slam pumpes tilbage til procestankene, men der også etableres 
mulighed for at tage aerobt overskudsslam ud af anlægget. 
 
Det anaerobe og aerobe overskudsslam tilføres en slamtank, hvorfra 
det pumpes til afvanding i en dekanter, så slammet opnår en 
tørstofprocent på ca. 20%. Virksomheden forventer en daglig 
slamproduktion på ca. 32 m3. Overskudsslammet skal primært 
anvendes til biogasproduktion hos Maabjerg BioEnergy, men kan 
også anvendes i andre biogasanlæg. 
 
Virksomheden forventer at tilføre 30-40 m3/h renset spildevand til 
det forsyningens spildevandssystem. Den udledte COD mængde per 
år vurderes til at være 35 tons COD/år. 
 
Øvrigt spildevand: 
Ud over processpildevand, er der vand fra spuling af gulve, 
pakningsvand til pumper samt sanitært spildevand der også udledes 
til det forsyningens spildevandssystem. Mængden vurderes af 
virksomheden at være ca. 1,8 m3/h. 
 
Spildevandsafledning fra henholdsvis det interne forrenseanlæg og 
det øvrige spildevand reguleres særskilt gennem en tilladelse fra 
Holstebro Kommune om tilslutning til forsyningens 
spildevandssystem. Der fastsættes derfor ikke særskilte vilkår om 
regulering af spildevandets mængder og sammensætning i denne 
miljøgodkendelse. 
Den samlede udledningsmængde skønnes af virksomheden at være 
32-42 m3/h og med en årlig COD mængde på 35 tons. 
 
Overfladevand - tankgrave: 
Alle tanke med flydende stoffer placeres i tankgrave som sikring mod 
nedsivning til grundvand. Tankgravene vil mindst kunne rumme 
indholdet af den største tank i tilfælde af uheld. 
Nedbør på tankområdet ledes til et opsamlings-/regnvandsbassin 
med pumpesump. I opsamlingsbassinet udtages vandprøver til 
analyse før overfladevandet fra afløbspumpesump udledes til 
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offentligt regnvandssystem. Aktivering af pumpe styres manuelt og 
fastholdes ved vilkår. 
Ved et forhøjet COD-indhold i vandprøven, ændres udledning til 
forsyningens spildevandssystem. Det kan også være nødvendigt i 
tilfælde af nedbørssituationer hvor tankgravenes og 
opsamlingsbassinets volumener ikke er tilstrækkelig. 
 
 
Overfladevand fra befæstede arealer og tagflader: 
Overfladevandet fra befæstede arealer og tagflader ledes til 
opsamlings-/regnvandsbassin inden det udledes til forsyningens 
regnvandssystem. Den samlede mængde af overfladevand fra 
Maabjerg Bioethanols 5,5 ha er beregnet til 48.600 m3. 
 
Opsamlings-/regnvandsbassinet etableres på Maabjerg Bioethanols 
område.  
De nærmere vilkår for dimensionering, etablering, indretning og drift 
af opsamlings-/regnvandsbassinet fastsættes af Holstebro Kommune 
i en tilslutningstilladelse til forsyningens regnvandsledning. 
 
Bassinet indrettes som et sedimentationsbassin, så der sker en 
reduktion af forurenende stoffer som kvælstof, fosfor og organisk stof 
inden udledning. Bassinet etableres med dykket afløb og skydespjæld, 
således det kan aflukkes i tilfælde af evt. spild på området. 
Overfladevandet passerer endvidere sandfang og olieudskiller inden 
udledning til forsyningens regnvandssystem. 
 
Afledning af overfladevand fra tankgrave og befæstede 
arealer/tagflader sker til forsyningens regnvandssystem. Holstebro 
Kommune fastsætter særskilt vilkår for denne tilslutning. Herfra 
ledes det videre til Frøjk Bæk. 
 
 
3.2.7 Støj 
Anlægget placeres i et område med betydelig industriaktivitet. 
Nærmeste bolig ligger i det åbne land og ligger tæt på skel. 
 
De primære kilder til støj vil ved normal drift være transport af 
materialer til og fra anlægget med lastbil samt stationær støj fra 
skorstene og ventilationsanlæg fra forskellige procesanlæg. 
 
På grund af anlæggets lokalisering og indkapsling af støjende dele på 
anlægget, som f.eks. hammermøllen, er det samlet set Miljøstyrelsens 
vurdering, at anlægget vil kunne overholde de vejledende støjgrænser 
anført i Miljøstyrelsens støjvejledning nr. 5/1984. 
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Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er miljømæssig baggrund for at 
fastsætte strengere støjvilkår end fastsat i Miljøstyrelsens vejledende 
støjgrænser. Jf. vilkår F1. Beregninger af støjbidraget i omgivelserne 
viser, at de vejledende grænseværdier vil kunne overholdes. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at anlægget ikke vil give anledning til 
påvirkning med infralyd eller vibrationer i omgivelserne. 
Miljøstyrelsen vurderer dog, at der på grund af hammermøllen bør 
fastsættes vilkår til infralyd og vibrationer, således at 
tilsynsmyndigheden i tilfælde af mistanke om påvirkninger, kan 
forlange gennemførelse af målinger. 
 
3.2.8 Affald 
Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i 
overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. 
 
Der er derfor kun stillet vilkår om etablering af tætte låg og sider på 
tanke og beholdere, jf. vilkår B14. Dette gøres af hensyn til at 
minimere en eventuel risiko for spild og lugtdannelse. 
 
3.2.9 Overjordiske olietanke  
Virksomheden har ansøgt om at få opstillet en tank til oplag af 
benzin. Kørende materiel vil ikke blive tanket op på virksomheden. 
Vilkår til tank med benzin er enslydende med de vilkår der er stillet 
for øvrige kemikalietanke, og indeholder bl.a. krav om 
overfyldningsalarm og placering i tankgård. 
 
3.2.10 Jord og grundvand 
Anlægget placeres i et område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD). Det vil sige i et område, hvor grundvandsressourcen skal 
beskyttes af hensyn til fremtidig indvinding af grundvand, og er 
derfor omfattet af retningslinje 40 og 41 i den statslige vandplan for 
området 
 
Endvidere ligger en del af arealet indenfor områder, hvor Holstebro 
kommune har udarbejdet indsatsplaner med henblik på beskyttelse af 
de grundvandsmagasiner, der forsyner Holstebro og Frøjk Vandværk.  
 
Ved meddelelse af miljøgodkendelse skal retningslinjerne i såvel 
vandplan og indsatsplaner følges. Det indebærer, at der fastsættes 
særlige vilkår til indretning af tankanlæg, håndtering og opbevaring af 
kemikalier mv. og krav til beskaffenheden af befæstede arealer.  
 
Ved etablering af tanke skal risikoen for påvirkning af grundvandet 
reduceres. Dette sker bl.a. ved at lagertanke til alle produkter, råvarer, 
hjælpestoffer m.m. sikres mod overfyldning med elektronisk 
overfyldningsalarm. 
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Tankgårde udføres i armeret beton som sikring mod påkørsel og med 
tætte samlinger og coating på indvendig side og indrettes med 
kapacitet svarende til indholdet af den største enkeltvæggede tank, 
der er placeret i tankgården. Eventuelle spild skal opsamles 
omgående jf. vilkår I1. 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at nærværende miljøgodkendelse 
skal omfatte driftsvilkår for den daglige brug af tanke, herunder f.eks. 
krav til plan for vedligehold m.m. 
For at minimere spild og uheld har Miljøstyrelsen fastsat vilkår til 
bl.a. overvågning af dobbeltvæggede tanke, overfyldningssikring, 
opsamling af spild og plan for vedligeholdelse af rør og tanke. 
Spildevandsslam opbevares i en gylletank af samme konstruktion, 
som de der anvendes i landbruget. Da slammets forureningsmæssige 
egenskaber også minder om gylles, kan Miljøstyrelsen acceptere, at 
slamtanken ikke placeres i tæt sump eller grube, såfremt der føres 
tilsyn med tanken efter samme regler, som gælder for gylletanke, jfr. 
Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol af beholdere for 
flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Der er stillet 
vilkår om dette, jf. vilkår B13. 
 
 
3.2.11 Til og frakørsel 
Transport med lastbiler til og fra virksomheden udgør en væsentlig 
kilde til støj. Antallet af lastbiler til anlægget forventes at være 112 
transporter med tilkørsel af halm til halmlager og 43 transporter til 
øvrige til- og frakørsler (til: råvarer, fra: bioethanol). I alt 155 stk 
lastbiltransporter hver dag. 
Transporterne vil primært ske via Hjermvej. Virksomheden har 
vurderet at Hjermvej bør udvides og forbindes med en planlagt 
omfartsvej. Herefter forventes Hjermvej lukket i nordgående retning. 
Transport er behandlet som en del af den VVM som er udarbejdet for 
det samlede MEC projekt. 
 
I ansøgningsmaterialet fremgår det, at transporterne finder sted i 
dagtimerne i tidsrummet 7-18 alle ugens dage. Det indgår derfor som 
en del af grundlaget for beregningerne af støjbidraget i omgivelserne. 
Støjberegningerne viser, at de vejledende grænseværdier for støj vil 
kunne overholdes. Da transporterne således allerede indgår i 
grundlaget for støjberegningen, fastsættes der ikke yderligere vilkår i 
forbindelse med til- og frakørsel. 
 
3.2.12 Indberetning/rapportering 
For at give tilsynsmyndigheden mulighed for at vurdere om 
virksomheden drives i overensstemmelse med godkendelsen, og for at 
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kunne vurdere virksomhedens udnyttelse af ressourcer, har 
Miljøstyrelsen fastsat krav om årlig indberetning. 
 
3.2.13 Sikkerhedsstillelse 
Virksomheden er ikke omfattet af krav om sikkerhedsstillelse jf. 
Miljøbeskyttelseslovens §39a. 
 
3.2.14 Driftsforstyrrelser og uheld 
Det er fastsat ved vilkår, at i tilfælde af driftsforstyrrelse eller uheld, 
skal virksomheden straks forhindre yderligere udledning af 
forurenende stoffer eller afværge en eventuel fare herfor. Desuden 
skal virksomheden fremsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, 
hvoraf det bl.a. skal fremgå hvordan lignende 
driftsforstyrrelser/uheld kan undgås fremover. 
 
Endvidere skal produktionen, eller delproduktion, stoppes inden for 
en time efter helt eller delvist nedbrud af forureningsbegrænsende 
udstyr. Dette for at sikre unødig forurening. 
 
 
3.2.15 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Virksomheden har redegjort for oplagsmængderne af 
stoffer/produkter som er omfattet af risikobekendtgørelsen. Det er 
oplyst, at der kun er oplag tilhørende fareklassen brandfarlige 
stoffer/produkter. Ethanol (letantændelig), ethanol over kogepunktet 
(yderst letantændelig), benzin (letantændelig) samt fusel 
(antændeligt). 
 
Virksomheden har oplyst at der i procesdelen kan være 3,5 tons 
yderst let antændelig ethanol (over kogepunktet). Denne mængde 
sammenholdt med de, jf. vilkår B2, tilladte oplagsmængder af 
ethanol, benzin og fusel, gør, at virksomheden ikke omfattes af 
risikobekendtgørelsen. 
 
Da virksomheden er en del af det samlede MEC, herunder 
risikovurdering, har Maabjerg Bioethanol redegjort for risikoen for 
dominoeffekter på Maabjerg Bioenergy. Det er oplyst, at der er to 
scenarier som kan medføre dominokonsekvener, henholdsvis brud på 
destillationsapparat og sprængsstykker fra tankeksplosion. 
 
1. Brud på destillationsapparat.  
Ved brud på destillationsapparatet vil der ske et udslip af varm, 
tryksat ethanol og der vil dannes en større gassky, der ved antændelse 
vil kunne give en gasskybrand eller gasskyeksplosion. 
Konsekvenscirklen er på 156m ved 0,2 bar eksplosionsovertryk. Dette 
eksplosionsovertryk må ikke kunne udløse dominoeffekter på 
nabovirksomheden Maabjerg Bioenergy. Derfor placeres 
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destillationsanlægget så nordligt, at et 0,2 bar eksplosionsovertryk 
ikke når ind over Maabjerg Bioenergy´s område. 
 
2. Sprængstykker fra tankeksplosion. 
Bioethanoltankene er planlagt som atmosfæriske fasttagstanke. 
Normalt vil denne type tanke kunne have en antændelig atmosfære 
over væskeoverfladen og dermed udgøre en risiko for tankeksplosion. 
For at minimere denne risiko er tankene planlagt dækket med 
kvælstof, så ilten udelukkes. 
En eksplosion i enten dagtank eller lagertank vil resultere i 
sprængstykker i form af flyvende endebund fra eksplosionen. Disse 
anlægsdele vil ifølge beregningerne kunne flyve op til 288 m og 
dermed kunne nå Maabjerg Bioenergy. Den samlede frekvens for 
tankeksplosion for de planlagte 3 dagtanke og lagertanken er oplyst til 
2x10-6 pr. år. Der vil være en væsentlig forskel mellem frekvensen for 
en tankeksplosion og frekvensen for at et sprængstykke rammer et 
emne som f.eks. en tank hos Maabjerg Bioenergy. Virksomheden 
refererer til erfaringstal, der viser at sandsynligheden for at udstyr 
rammes af sprængstykker vil være 0,01. Frekvensen for at udstyr med 
farlige stoffer rammes i forbindelse med en tankeksplosion vil derfor 
være lav, 2x10-8 per år. Det er beredskabet som er den kompetente 
myndighed i forbindelse med brand og eksplosion, og den konkrete 
vurdering i forhold til Maabjerg Bioethanol foretages derfor af 
Holstebro Brand og Redning. 
 
Jf. kommuneplanretningslinjerne, stilles der vilkår om, at der skal 
udarbejdes instrukser til sikring af indsats ved uheld, der kan 
medføre risiko for forurening af jord- og grundvand samt 
overfladevand. 
 
Som beskrevet i VVM-redegørelsen samt i tillæg til 
sikkerhedsdokument for Maabjerg BioEnergy, kan det ikke 
udelukkes, at der kan ske uheld med udslip og antændelse af 
biomethan eller brint, som kan medføre fare for eksplosionsskader 
uden for virksomhedens matrikel. Der er derfor foretaget en 
gennemgang af mulige afværgeforanstaltninger, som viser, at 
risikopåvirkningen kan reduceres til et acceptabelt niveau beregnet 
som individuel stedbunden risiko og samfundsmæssig risiko. 
 
En af afværgeforanstaltningerne er, at alle udvendige facadevinduer i 
bygninger tilhørende de virksomheder, som indgår i MEC-projektet 
forsynes med forstærket vinduesglas, der ikke kan splintre i tilfælde af 
eksplosion. Der er derfor stillet vilkår om dette. 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at virksomhedens drift ikke vil 
omfatte aktiviteter som kan medføre risiko for større uheld.  
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3.2.16 Ophør 
Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger 
for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at 
bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En 
redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til 
tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører helt eller 
delvist. 
 
3.2.17 Bedst tilgængelige teknik 
Anvendelse af bedst tilgængelig teknologi – BAT-princippet – skal 
ligge til grund for behandling af alle sager efter 
miljøbeskyttelsesloven, for eksempel ved miljøgodkendelse. 
 
Der foreligger intet EU BREF referencedokument for bedste 
tilgængelige teknik for netop denne type virksomhed, men visse af de 
anvendte anlægskomponenter, f.eks. destillationskolonner er 
beskrevet i BREF-note (BAT reference dokument) for produktion af 
organiske finkemikalier og BAT vedr. lugt/VOC er beskrevet i BREF-
note for fødevare-, drikkevare- og mejeriindustri. Desuden findes der 
tværgående BREF-dokumenter vedrørende emissioner fra oplagring i 
tanke (”Emissions from Storage”), som finder anvendelse ved 
vurdering af oplag i tanke, samt for energieffektivitet. 

Selve produktionen af brændstof på et 2. generations bioethanolanlæg 
er en renere teknologi der bidrager til udfasningen af benzin, der er 
produceret på fossile brændsler. 
 
Anlæggets placering sammen med de øvrige anlæg i MEC gør, at der 
kan opnås symbioseeffekter, herunder ved udnyttelse af 
restmængderne fra bioethanolproduktionen, som består af ligning og 
C5 melasse, der udnyttes til energifremstilling. Ligninen anvendes til 
produktion af damp (og el) på kraftvarmeværket, og melassen 
anvendes til at producere biogas på biogasanlægget. 
Restproduktet C5 melasse fra bioethanolproduktionen genanvendes 
således til biogasproduktion i Maabjerg Bioenergy. Biogas fra 
udrådning af slam på rensningsanlægget sælges til Maabjerg 
Bioenergy og kondensat og lignin forbrændes på Måbjergværket. En 
del af ligninen vil blive solgt som brændsel udenfor MEC. 
 
Ifølge BREF-noterne er det bedst tilgængelig teknologi at: 
 

- Såfremt dele af tankene til ethanol anbringes over jorden, 
at de males med strålevarmereflekterende maling eller 
isoleres. 

- Enzymbehandlingen i forsukringsfasen kontinuerligt vil 
blive optimeret for at forbedre energiudnyttelsen både til 
forsukring og til destillation. 
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- Anvende et lugtreducerende anlæg af typen RTO 
(Regenerativ Termisk Oxidizer). Ved fermentering og 
destillation udvikles lugtende stoffer. Et RTO anlæg vil 
sikre mod lugtgener fra virksomheden. I RTO anlægget vil 
VOC stofferne afbrændes til kuldioxid og vand. 
Effektiviteten er ca. 98 %.Til afbrænding anvendes normal 
propangas, men det er mere oplagt at anvende produceret 
biogas fra egen produktion på bioethanolfabrikken, eller fra 
Maabjerg Bioenergy eller naturgas. Gassen skal kun 
anvendes under opstarten for at hæve temperaturen til ca. 
8-900 °C. De flygtige stoffer i luftstrømmen vil ofte være 
tilstrækkelige til at understøtte forbrændingen uden behov 
for supplerende brændbare gasser. Virksomheden har 
undersøgt biofiltre som alternativ rensemetode, men har 
besluttet at anvende RTO, bl.a. fordi der foreligger 
driftserfaringer fra Inbicons anlæg i Kalundborg. 

 
Desuden er der valgt et forrenseanlæg baseret på et anaerobt UASB 
anlæg kombineret med at aerobt aktivt slamanlæg. I UASB anlægget 
omdannes det organiske materiale til biogas, der overføres til 
Maabjerg Bioenergy. De nærmere vilkår for dimmensionering, 
etablering, indretning og drift af forrenseanlægget fastsættes af 
Holstebro Kommmune i en tilslutningstilladelse til forsyningens 
spildevandssystem. Miljøpåvirkningerne fra forrenseanlægget (lugt og 
forebyggelse af forurening til jord og grundvand) er omfattet af 
nærværende miljøgodkendelse og vilkårsfastsat. 

 

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. 
 
3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
I den endelige udgave af miljøgodkendelsen indsættes her de 
udtalelser, der fremkommer i forbindelse med høringsperioden. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag E. 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i 
miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der 
reguleres af denne lov. 
 
Det er en forudsætning for udnyttelse af godkendelsen, at vilkårene, 
der er anført i godkendelsen, overholdes straks fra start af drift, 
herunder i indkøringsperioden. 
 
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 Maabjerg Bioethanol er omfattet af dette krav. Hvis det er 
tilfældet, vil Maabjerg Bioethanol skulle udarbejde 
basistilstandsrapporten, som vil blive offentliggjort på 
www.mst.dk når den foreligger, og før endelig godkendelse meddeles. 
Den kommende godkendelsesbekendtgørelse indeholder formentlig 
også yderligere krav til vilkårsstillelsen, hvorfor vilkårene i den 
endelige godkendelse kan blive suppleret i forhold til det nu 
fremlagte. 
 
 
4.1.2 Listepunkt 
Virksomheden hører under listepunkt E216, virksomheder, der 
producerer bioetanol til transportsektoren med en kapacitet til 
produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons 
pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. 
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Miljøministeren har den 8. juni 2012, efter anmodning fra Holstebro 
Kommune, besluttet at overføre myndighedskompetencen for 
Maabjerg Bioethanol fra Holstebro Kommune til Miljøstyrelsen. 

  
4.1.3 Revurdering 
Kun relevant for i-mærkede virksomheder. Maabjerg Bioethanol er 
ikke i-mærket. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
MEC-projektet er VVM-pligtig, og der er derfor gennemført en VVM 
proces af projektets virkning på miljøet, med udarbejdelse af en VVM-
redegørelse samt kommuneplantillæg med retningslinjer. 
Nærværende miljøgodkendelse indgår i denne proces. 
Der henvises til afsnit 3.2.1. 
 
4.1.6 Habitatdirektivet          
Der er i VVM-redegørelsen redegjort for hvilke habitatområder, der 
kan blive påvirket af emissioner fra virksomheden, ligesom det er 
vurderet om Bilag IV-arter kan blive påvirket af aktiviteten. Der 
henvises til afsnit 3.2.1. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Der findes ikke andre. Nærværende miljøgodkendelse er den første til 
virksomheden. 

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 
Dansk Ornitologisk forening natur@dof.dk 
DOF Vestjylland  holstebro@dof.dk 
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Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen nb@ferskvands-

fiskeriforeningen.dk 
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 Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

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

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

Maabjerg Bioethanol 
Erhvervsområde 02.E01 
Lokalplanområde 1001,  
Holstebro Kommune  
Matr.nr.: 1m, 1p, 6p, 6d og 5p samt del af matr. nr. 7i og 7f Måbjerg, Holstebro 
Jorder 
CVR-nr.: 33962614 
P-nr. 1017189553 

3) Ejeren af ejendommen  
MEC har den 2. marts 2012 indgået en aftale med Holstebro kommune om for-
købsret for matr. nr. 1m, 1p, 5b, 6p. Anlægget vil desuden etableres på del af matr. 
nr. 6d, som i dag ejes af Måbjerg Bioenergy Drift A/S, som er en del af MEC kon-
sortiet. En mindre del af matr. nr. 7l og 7f som ejes af NOMI A/S, vil endvidere 
blive inddraget til vejformål. NOMI A/S er også en del af MEC konsortiet, og der 
vil blive aftale om overdragelse af arealet. 
 
Følgende jordejere vil derfor blive berørt: 
 
Holstebro Kommune 
Att.: Kommunaldirektør Lars Møller 
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Rådhuset  
Kirkestræde 11 
7500 Holstebro 
9611 7500 
 
Måbjerg Bioenergy Drift A/S 
Att.: Direktør Jørgen Udby, Vestforsyning A/S 
Nupark 51 
7500 Holstebro 
Tlf.: +45 9612 7311 
 
NOMI I/S 
Att.: Hans Bloch 
Nupark 51 
7500 Holstebro 
70230770 
 
Figur 1 viser de arealer som MEC har forkøbsret til i forbindelse med etablering af 
bioethanolfabrikken. 
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Figur 1 Oversigt over areal som MEC har forkøbsret til 

4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson  
Jørgen Udby 
Maabjerg Energy Concept 
Nupark 51 
7500 Holstebro 
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Tlf.: +45 9612 7311 
 
Sagsbehandler på miljøansøgningen: 

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

mailto:pwe@hcs.dk
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 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 

Maabjerg BioEthanol er omfattet af listepunkt E216 i bilag 2: 

E216: Virksomheder, der producerer bioethanol til transportsektoren med en kapa-
citet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr. 
dag i gennemsnit på kvartalsbasis. 
 
Miljøministeren har den 8. juni 2012, efter anmodning fra Holstebro Kommune 
besluttet at overføre myndighedskompetencen for Maabjerg Bioethanol fra Holste-
bro Kommune til Miljøstyrelsen. 

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt 
Det nye anlæg Maabjerg Bioethanol er et såkaldt 2. generations bioethanolanlæg, 
der udnytter restprodukter fra landbruget til produktion af brændstof. Til forskel fra 
1. generationsanlæg producere denne type anlæg ikke brændstof på basis af korn, 
men på halm fra landbruget.  

Anlægget benævnes også IBUS bioethanolanlæg, hvor IBUS er en forkortelse af 
Integreret Biomasse Udnyttelse System. Maabjerg Bioethanol skal producere mel-
lem 50 og 85 mio. liter bioethanol om året og skal indgå i det overordnede projekt 
Maabjerg Energy Concept (MEC).  
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I projektet indgår følgende hovedelementer som er visualiseret på Figur 2:  

 

I Figur 2 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 Maabjergværket, og melassen 

anvendes til at producere biogas på Maabjerg Bioenergy. 

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

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

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

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

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

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

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

re som "balancelager" for vindmøllestrøm. 
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Figur 2: Situationsplan over MEC med nye og eksisterende anlæg 

7) Risikovirksomhed 
Nærværende afsnit redegør for, om Måbjerg Bioethanol forventes at være dækket 
af risikobekendtgørelsen BEK 1666 af  14/12/2006. 

Baggrunden for vurderingen er oplysninger modtaget ved korrespondance med 
DONG Energy (Jesper Pedersen) og oplysninger fra COWI afd. 1901 (Robert Lar-
sen) om de påregnede beholdninger af farlige stoffer. 

Der er ikke givet oplysninger om, at der skulle være betydende mængder tilstede af 
stoffer, som klassificeres som henholdsvis giftige eller miljøfarlige efter Miljøsty-
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relsens klassificeringsregler. Afgørelsen af, om virksomheden vil være risikovirk-
somhed, knytter sig derfor udelukkende til fareklassen brandfarlighed. 

Beholdningsopgørelse af brandfarlige stoffer 

Lagerdelen af bioethanol virksomheden er lagt ud for følgende oplag (base case) i 
henhold til oplysninger fra COWI. Herunder er det oplyst, at der ikke forventes 
oplag af propangas til RTO-anlægget, idet der kalkuleres med brug af enten natur-
gas eller biogas til dette. 

Tabel 1 Beholdningsopgørelse brandfarlige væsker 

 

Beholdningsopgørelse af brandfarlige stoffer i procesdelen er afklaret med DONG 
Power (Jesper Pedersen).  

Der er ingen betydende mængder af letantændelig bioethanol i procesdelen, dvs. 
ethanol eller ethanol/vand blandinger med flammepunkt under 21 gr.C forekom-
mende ved en temperatur under normalkogepunktet på 79 gr.C.  

Derimod er der betydende mængder af yderst letantændelig ethanol i denne del. 
Yderst letantændelig ethanol er ethanol eller ethanol/vand blandinger med flamme-
punkt under 21 gr.C forekommende ved en temperatur over normalkogepunktet 
samt antændelige ethanoldampe (forekommer i rectifieren). 

DONG Power har sammen med Sulzer opgjort mænden af yderst letantændelig 
ethanol og ethanol/vand blandinger i procesdelen. Sulzer har oplyst mængden til 
5,3 m3 incl. en sikkerhedsmargin på 25%. DONG Power har valgt at operere med 
en beholdning uden sikkerhedsmargin, hvorfor mængden af yderst letantændeligt 
stof bliver 4,24 m3 sv.t. 3,51 tons. 

En samlet kvotientberegning er foretaget i.h.t. risikobekendtgørelsen, som vist i 
nedenstående Tabel 2. 

Tabel 2 Kvotientberegning 

Stof Kategori Tærskel 
kol.2, 
tons 

Oplag, 
tons 

Kvotient Kvotient, 
incl 25% 
margin 
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Ethanol letantændelig 5.000 2.173 0,435  

Fusel antændeligt 5.000 3,8 0,001  

Benzin letantændeligt 2.500 31,3 0,013  

Ethanol over 
kpkt. 

yderst letan-
tændelig 

10 3,51 0,351 0,439 

Ethanoldampe yderst letan-
tændelig 

10 0,07 0,007  

Ialt    0,807 0,895 

 

Konklusion 

Det konstateres, at bioethanol virksomheden på basis af det foreliggende projekt 
ikke vil være en risikovirksomhed i henhold til risikobekendtgørelsen, idet den 
samlede kvotient er under 1. 

Bioethanol er et letantændelig flygtigt stof, og dette vil bidrage til det samlede risi-
kobillede. Opbevaring af den producerede bioethanol foregår i tanke med kun et 
ganske svagt overtryk og moderate temperaturer. Uheld derfra bidrager kun i be-
skedent omfang til risikobilledet, selvom de største konsekvensafstande på ca. 285 
meter er fra disse i forbindelse med mulige tankeksplosioner. Sandsynligheden for 
dette er dog meget lille, da tankene vil være kvælstofdækkede. Væsentligere er sel-
ve produktionsprocessen, hvor der i et rektificeringsanlæg foregår opkoncentrering 
af den dannede ethanol ved destillation. Under denne proces vil ethanol optræde 
under et tryk på ca. 5,3 barg og en temperatur over dets normale kogepunkt. Ved 
udslip til atmosfæren af denne varme tryksatte ethanol vil der dannes en større gas-
sky, der ved antændelse vil kunne give en gasskybrand og eventuelt derudover en 
gasskyeksplosion. Det fremgår af konsekvensrapport lavet i forbindelse med miljø-
rapporten for MEC, at et eksplosionsovertryk på 0,05 bar vil kunne nå ud i en af-
stand af ca. 150 meter. 

Der er i VVM redegørelsen for MEC lavet en samlet risikovurdering for virksom-
hederne i MEC, og der henvises til denne. 

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

9) Bygningsmæssige udvidelser/ændringer 
Etablering af anlægget vil medføre følgende bygge- og anlægsarbejder: 

› Der etableres et halmlager med en kapacitet svarende til 65 timers kontinuer-
lig drift. 

› Der etableres et silolager til biobrændselspiller (lignin) på 3.200 tons.  

› Der etableres et lokalt melasselager på 2.000 tons.  

› Der etableres et ethanollager bestående at 3 dagtanke hver på 250 m3 og 1 la-
gertank på 2000 m3.  

› Der etableres et vandrensningsanlæg, således at procesvandet kan genbruges.  

› Der er etableret dampforsyning fra Måbjergværket samt kølevandsledninger, 
som fører den afkølede energimængde tilbage til varmepumpeanlæg på Må-
bjergværket.  

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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 Oplysninger om virksomhedens 
beliggenhed 

11) Oversigtsplan  
 

Bioethanolfabrikken er placeret i det område der er betegnet "MEC projektområde" 
i nedenstående Figur 3. Den præcise placering af bioethanolfabrikken indenfor 
MEC projektområdet fremgår af situationsplanen i Figur 2.

 

Figur 3 Anlæggets placering nord for Holstebro 
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12) Lokaliseringsovervejelser 
Maabjerg Bioethanol ønskes placeret i erhvervsområde 02.E01, i kommuneplan 
2009-2021 for Holstebro Kommune af 15. september 2009 jf.Figur 4. Erhvervsom-
råde 02.E.01 er udlagt til erhverv med særlige beliggenhedskrav, herunder VVM-
pligtige anlæg i henhold til planlovens § 11g: produktionsvirksomheder med større 
belastning af omgivelserne. Der må ikke etableres boliger i området. 

 

Figur 4 MECs placering i Erhvervsområde 02.E01 

 

Bioethanolanlægget vil komme til at ligge indenfor eksisterende lokalplanområde 
1001, som vist i Figur 5. Formålet med lokalplan 1001 er at skabe mulighed for at 
udmønte kommuneplanens bestemmelser om, at der skal kunne etableres et bio-
energianlæg i området. Området må kun anvendes til erhvervsformål og offentlige 
formål. De aktiviteter, som Maabjerg Bioethanol ønsker at etablere på den aktuelle 
lokalitet, er således helt i overensstemmelse med lokalplanens intentioner. 

Placeringen er valgt ud fra bygherrens krav om at tilkørsel af råvarer og udlevering 
af produkter sker fra Hjermvej. Den væsentligste trafik vil komme fra transporten 
af halm til fabrikken samt fra udlevering af ethanol og biobrændsel. Antallet af 
daglige transporter vil være ca. 155 og det vurderes, at det vil være nødvendigt at 
udvide Hjermvej til at bære denne trafik med til den planlagte omfartsvej. Hjerm-
vej forventes lukket i nordgående retning.  
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Figur 5 MEC vist i forhold til eksisterende lokalplangrænser og matrikelgrænser 

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

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

Ved udnyttelse af anlæggets maksimale kapacitet forventes antallet af lastbiler til 
anlægget at udgøre omkring 112 transporter med tilkørsel af halm til halmlager og 
øvrige til-/fra transport af råvarer og bioethanol 43 transporter - alle i dagperioden 
kl. 07-18 dvs. i alt ca. 155 stk./dag hver dag. Beregning af antallet af transporter 
fremgår af Tabel 3. Transportvejen fremgår af Figur 6. 
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Figur 6 Transportveje Bioethanol 

 

Støjbelastning hidrørende fra til- og frakørsel fremgår af støj rapporten i Bilag C. 
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Tabel 3  Beregning af transporter til Bioethanolfabrikken 
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 Tegninger over virksomhedens indretning 

15) Teknisk beskrivelse 

Placering af bygninger 
Bygningsanlæggene omfatter i hovedtræk følgende bygninger som er visualiseret 
på Figur 7. 

› Halmlager og modtagelse 

› Bygning for halmopberedning og elforsyning  

› Bygning for forbehandling og inddampning mv. 

› Bygninger for separering, tørring og pelletering af biobrændsel 

› Administration, kontrolrum, værksteder mv. 

› Indendørs tankgård og el-forsyning 

› Lager og haller for diverse forsyninger, oplag og vandbehandlingsanlæg 

› Udvendige tankanlæg med tankgårde, rørbro mv. 

 

Placeringen af døre, porte og større åbninger er ikke planlagt detaljeret endnu, men 
vil blive fastlagt ved skitseprojekteringen.
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Figur 7: Visualisering af Maabjerg Bioethanol
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Bygningernes størrelse er tilpasset funktion og anvendelse. Arealer, volumener og 
etageantal for de enkelte bygninger fremgår af bilagsmaterialet og dette har været 
grundlaget for vurdering af investeringer i bygninger. 

Der er ikke gjort arkitektoniske overvejelser i denne projektfase. I den følgende 
projektfase detaljeres bygningsstørrelser og -udførelse yderligere og bygningerne 
skal bearbejdes arkitektonisk. Den arkitektoniske linje skal fremstå visuelt i har-
moni med området og områdets øvrige bebyggelse, herunder især med Maabjerg 
Bioenergy, der ligger tæt på den foreslåede placering af bioethanolanlægget. 

Terræn reguleres i nødvendigt omfang. Vejanlæg på grunden udbygges til den 
fremtidige trafikbelastning og sikres gode og optimerede til- og frakørselsforhold. 
Vejanlæg udføres så de opfylder de gældende myndighedskrav - herunder indsats-
mæssige forhold for brandvæsen. 

Området indhegnes med et 2,0 m højt sikkerhedshegn. Evt. påkrævet ekstra sikker-
hed for området skal revurderes ved udførelse af det endelige projekt. Sikring af 
adgang til området udføres ved etablering af ADK (adgangskontrol) betjente ad-
gangsveje. Der etableres skydeporte med stor åbningsbredde ved vejtilslutning 
samt nødvendige adgangsdøre i hegn. 

Produktions- og lagerlokalers placering og indretning 
Produktions- og lagerlokalers placering og indretning er angivet i Figur 8, i det de-
taljeringsniveau det kendes på nuværende tidspunkt. 
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Figur 8 Indretningsplan 
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Placeringen af skorstene og andre luftafkast 
Placering af skorstene og andre luftafkast er angivet på Figur 11 og Figur 12, i af-
snittet om luftforurening.  

Placeringen af støj- og vibrationskilder 
Placering af alle væsentlige (dvs. vurderet mest betydende) støj- og vibrationskil-
der er angivet i støjrapporten, Bilag C. 

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

Endelig kloakplan udarbejdes og fremsendes til miljøstyrelsen og kommunen i for-
bindelse med byggeandragende. 

Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald 
Halmlageret etableres ud mod Hjermvej, hvor der etableres særskilt til- og frakør-
sel for halmtransporterne. Halmlageret er dimensioneret med en kapacitet på ca. 
3250 tons svarende til 65 timers forbrug ved kontinuert drift. Halmballerne aflæs-
ses og indlagres af automatiske kransystemer og i denne proces foregår fugtmåling 
og afvejning automatisk. 
 
Halmballerne transporteres til lageret eller føres direkte til halmopberedningen. I 
halmopberedningen neddeles, renses og leveres halmen til forbehandling. Nedde-
lingen kan udføres med hammermølleteknologi, men alternativ proces med snitte-
anlæg skal vurderes yderligere i næste projektfase. 

Placering og størrelse af tanke og oplag fremgår af Figur 9 
 og Tabel 4. Sikkerhedsdatablade for anvendte kemikalier er vedlagt som Bilag B. 
Layout for placering af tankene er dog stadig ikke endeligt. Der vil blive fremsendt 
en endelig layout tegning senere. 
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Figur 9 Placering og størrelse af oplag 
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Tabel 4 Oversigt over oplag - materialer og størrelse 

 
  Analysefase FEED   

Tank nr 
PG Tankbetegnelse 

Volumen i 

m3/tank 

Volumen i 

m3/tank 
Bemærkninger 

T1 3000 Forhydrolyse 1850 1850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T2 3000 Forhydrolyse 1850 1850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T3 3000 Forhydrolyse 1850 1850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T4 3000 Efterhydrolyse 3850 3850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T5 3000 Efterhydrolyse 3850 3850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T6 3000 Efterhydrolyse 3850 3850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T7 3000 Efterhydrolyse 3850 3850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T7a 3000 Efterhydrolyse   3850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T7b 3000 Efterhydrolyse   3850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T7c 3000 Efterhydrolyse   3850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T7d 3000 Efterhydrolyse   3850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T8 4000 Fermentor 3100 3370   

T9 4000 Fermentor 3100 3370   

T10 4000 Fermentor 3100 3370   

T11 4000 Mellemtank 3100 4077   

T12 5000 Whole stillage 400 875   

T13 8100 C5 væske 1200 2250   

T14 8900 C5 melasse 2000 20 der etableres 7000 m3 tank hos Maabjerg Bioenergy 

T15 9250 Urent procesvand 2500 1900   

T16 9250 Renset procesvand 2500 350 afhænger af bufferkapacitet ved renseproces 

T17 9620 Gæroplag  30   udgår ved gærpropagering 

T18 9620 Gæroplag  30   udgår ved gærpropagering 
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T18a 9620 Gærpropagering   500 scenarie med gærpropagering i stedet for gærfløde 

T18b 9620 Gærpropagering   500 scenarie med gærpropagering i stedet for gærfløde 

c 9620 Gærpropagering   500 scenarie med gærpropagering i stedet for gærfløde 

T19 9630 Næringstoffer 30 30 gærekstrakt erstattes sandnsynligvis med ammoniakvand 

T20 9630 Næringstoffer 30 30 gærekstrakt erstattes sandnsynligvis med ammoniakvand 

T21 9220 CIP 50 350   

T22 9220 CIP 50 350   

T23 9220 CIP 50 350   

T24 9610 

Natriumhydroxid 

20% 50 50   

T25 9610 

Natriumhydroxid 

20% 50 50   

T26 9610 

Natriumhydroxid 

50% 100 100   

T27 9640 Enzym 200 200   

T28 9640 Enzym 200 200   

T29 5900 Ethanol dagtanke 250 250   

T30 5900 Ethanol dagtanke 250 250   

T31 5900 Ethanol dagtanke 250 250   

T32 5900 Ethanol oplag 2000 2000   

T33 5900 Benzin 36 36 udgår hvis der ikke skal tilsættes benzin 

T34 5900 Fusel 5 5   

T35 7900 Silo til biobrændsel 1600 1600   

T36 7900 Silo til biobrændsel 1600 1600   

T37 9500 Konditioneringstank 1500 1500 afklaring af rensningsmetode udstår - ændres muligvis 

T38 9500 UASB reaktor 2000 2000 afklaring af rensningsmetode udstår - ændres muligvis 

T39 9500 UASB reaktor 2000 2000 afklaring af rensningsmetode udstår - ændres muligvis 

T40 9500 UASB reaktor 2000 2000 afklaring af rensningsmetode udstår - ændres muligvis 
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T41 9500 Aerob reaktor 2500 2500 afklaring af rensningsmetode udstår - ændres muligvis 

T42 9500 Aerob reaktor 2500 2500 afklaring af rensningsmetode udstår - ændres muligvis 

T43 9500 Aerob reaktor 2500 2500 afklaring af rensningsmetode udstår - ændres muligvis 

T44 9500 Aerob reaktor 2500 2500 afklaring af rensningsmetode udstår - ændres muligvis 

T45 9500 Efterklaringstank 1100 1100 afklaring af rensningsmetode udstår - ændres muligvis 
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Interne transportveje 
De interne transportveje er angivet på Figur 6. 
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 Beskrivelse af virksomhedens produktion 

16)  Oplysninger om produktionskapacitet  
Der etableres et halmlager med en kapacitet svarende til 65 timers kontinuerlig 
drift. 

Nøgletal for bioethanolfabrikkens årlige produktion er 73,2 mio. liter ethanol (99,7 
%), 139.200 tons biobrændsel med tørstof på 90 % og 185.600 tons melasse med 
tørstof på 65 % ved 8000 timers effektiv drift pr. år. 

Der etableres et silolager til biobrændselspiller (lignin) på 3.200 tons. Leverance til 
Måbjergværket eller til eksterne aftagere eller eksterne lagre foretages med lastbil. 

Der etableres et lokalt melasselager på 2.000 tons. Leverance af melasse til Må-
bjergværket sker via underjordisk rørledning. 

Der etableres et ethanollager bestående at 3 dagtanke hver på 250 m3 og 1 lagertank 
på 2000 m3. Udlevering af ethanol sker via tankbil og forventes tilført et eksternt 
tanklager på Struer havn. 

Der etableres et vandrensningsanlæg, således at procesvandet kan genbruges. Som 
følge af en kraftig organisk belastning i procesvandet, vil der desuden årligt produ-
ceres 5,7 mio. m3 biogas med 70 % methan, der føres til Maabjerg Bioenergy. 

Der er etableret dampforsyning fra Måbjergværket samt kølevandsledninger, som 
fører den afkølede energimængde tilbage til varmepumpeanlæg på Måbjergværket. 
Forbindelse for damp er via en rørbro og for kølevandsledninger og dampkonden-
satledning i jord. 
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17)  Systematisk beskrivelse af virksomhedens 
 procesforløb 

I procesanlægget befugtes biomassen og føres til den termiske forbehandlingsreak-
tor, der koger biomassen ved en temperatur på 180-200 °C. Herved åbnes lignin-
strukturen, og hemicellulosen opløses, så enzymer kan få adgang til cellulosen. 
 
Blandingen af biomasse og væske fra forbehandlingsreaktoren presses og vaskes 
efterfølgende i et to-trins presse- / vaskesystem for at fjerne gæringshæmmere. C5-
filtratet genanvendes delvist i forbehandlingen, mens den overskydende del føres 
til et C5-inddampningsanlæg. 
 
Fiberfraktionen føres derefter til forflydning, hvor der tilsættes enzymer for at om-
danne cellulose til glukose.  
 
Fibermassen fra forflydningen føres til fermentering, hvor de fermenterbare sukke-
re omdannes til ethanol i en batchproces. 
 
Den fermenterede fiber mash destilleres og dehydreres og ethanolen føres til lager 
og transporteres med tankbil til Struer havn for udskibning.  
  
Bundfraktionen fra destillationskolonnen afvandes i en kammerfilterpresse. Denne 
våde ligninkage tørres, pelleteres og føres til silolager, hvorefter pillerne afvejes og 
transporteres med lastbil/trailer til Måbjergværket eller til eksterne aftagere eller 
eksterne lagre. 
 
Filtratet fra presseanlægget føres til C5-inddampningsanlægget, hvor dette filtrat 
samt den overskydende C5-væske blandes, opkoncentreres ved inddampning og 
føres til en mellemtank på bioethanolfabrikken, hvorfra den via en underjordisk 
rørledning pumpes til et C5-lager på Maabjerg Bioenergy. 
 
Bioethanolfabrikken forsynes med damp (20 bar) fra kraftvarmeværket. Fremfø-
ringen sker via en rørbro med damprør og kølerør og returkondensat i jord. En del 
af dampen injiceres direkte i den neddelte halm under forbehandlingsprocessen, og 
en del af dampen anvendes indirekte ved lavere tryk på 9 og 3 bar til andre proces-
formål. Reduktion til de lavere tryk sker på bioethanolfabrikken. Kondensat fra 
lavtryksdampen returneres til Måbjergværket medens 27 tons/time optages i hal-
men og skal således erstattes med nyt kedelfødevand. 
 
Kølevand leveres ligeledes fra Måbjergværket. Det betydelige kølevandsforbrug på 
Maabjerg Bioethanol indeholder en stor energimængde, som udnyttes via varme-
pumper og energien herfra tilføres til det lokale fjernvarmenet. Varmepumpean-
lægget er placeret ved Måbjergværket og dette er beskrevet nærmere i rapporten 
vedr. Måbjergværket. 
 
Øvrige forsyninger omfatter anlæg til fremstilling af gasformigt kvælstof, der an-
vendes til dækning af ethanoloplag for at reducere brandfare og korrosion hos kun-
derne. Desuden etableres trykluft til aktuering af ventiler og reguleringsudstyr, 
brandvandssystem, samt lokale køleanlæg, hvor der er behov for kølevand ved la-
vere temperatur. 
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Kondensatet fra C5 inddampningen udgør den væsentligste vandstrøm i fabrikken 
og da dette procesvand har et højt indhold af organisk materiale, vil det være nød-
vendigt at rense vandet for at kunne genbruge det som procesvand samt til fortyn-
ding af kemikalier og som rensevæske til tanke og reaktorer på nuværende tids-
punkt. Der er valgt en biologisk rensning først med en anaerob proces efterfulgt af 
et aerobt procestrin. Produceret biogas fra det anaerobe rensningstrin føres til Maa-
bjerg Bioenergy for yderlige forarbejdning.  
 
Sekundære procesanlæg til understøtning af basisprocessen udgøres af oplag af gær 
til ethanolgæringen, næringsstofoplag til ethanolgæring, ludoplag til kontrol af pH 
under forbehandlingsprocessen og til CIP anlægget samt enzymoplag til opbeva-
ring af enzymopløsninger, der tilsættes under forflydning og hydrolyseprocessen. 
 
Elforsyningen er udlagt med fire transformatorer på hver 3 kVA med tilhørende 
hovedfordelingstavler. Transformere og hovedfordelingstavler er placeret i tre for-
skellige bygninger. Placeringerne er optimeret i forhold til installations- og drifts-
omkostninger og ved at være tæt på forbrugerne. Hovedtavlerne forsyner motorsty-
ringstavler og belysningsanlæg for de enkelte anlægsafsnit. 

Der etableres et samlet proceskontrolsystem og kontrolrum, hvorfra operatører kan 
overvåge og styre alle proces- og forsyningsanlæg. Halmlageret skal betjenes lo-
kalt, men styringen varetages som en del af det overordnede system. Der etableres 
desuden et interface til det centrale kontrolsystem, således at halmanlægget kan 
overvåges fra det centrale kontrolrum og med interface til de administrative syste-
mer for afregning af halmleverancer. Der etableres desuden kommunikation til 
Maabjerg BioEnergy og Måbjergværket. 

Derudover er der medregnet svagstrøms- og overvågningsanlæg til bl.a. adgangs-
kontrol, kameraovervågning, brandalarmeringsanlæg, gasdetekteringsanlæg samt 
administrativt it system. 

De overordnede materialestrømme til og fra anlægget er listet i Tabel 5: 

Tabel 5: Overordnede årlige materialestrømme 

Tilført Produceret 

› El 64.642 MWh 

› Enzymer, syre mm. 

› Vand 20.800 ton 

› Halm 400.000 ton 

› Damp 475.200 ton 1.321 TJ fra det nye 
Måbjergværk 

› Biogas 5,7 mio. m3 70% CH4 til Maa-

bjerg Bioenergy 

› Melasse 185.600 ton 65% TS (~62,6 
mio. m3 biogas 60% CH4) til Maabjerg 

Bioenergy 

› Kølevarme 595 TJ til det nye Måbjerg-

værk 

› Kølevarme ikke udnyttet 485 TJ 

› Lignin 50.728 ton 90%, 1.013 TJ 

› Lignin 88,472 ton 90% TS, 1.769 TJ til 
det nye Måbjergværk 

› Kondensat 256.000 ton til det nye Må-

bjergværk 
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› Spildevand 173.000 ton (gennemsnit) 

› Slam 5.525 ton 

› Ethanol 73.200 m3    

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

18)  Oplysning om energianlæg  
Der etableres ikke selvstændige energianlæg i Bioethanolfabrikken. Varme og 
varmt vand i kontor- og mandskabsfaciliteter vil blive leveret fra Maabjergværket. 

19)  Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller 
 uheld 

Der henvises til den overordnede risikovurdering der er foretaget i forbindelse med 
VVM redegørelsen for MEC projektet. 

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

Anlægget forventes at producere i døgndrift, året rundt, og der forventes ikke sær-
lige emissioner i forbindelse med opstart og nedlukning af anlægget. Der regnes 
med ca. 2 ugers shutdown om året i forbindelse med vedligehold og reparationer. 
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 Oplysninger om valg af bedste 
tilgængelige teknik 

21) Redegørelse 
Der foreligger intet referencedokument for bedste tilgængelige teknik (Best Avai-
lable Technique: BAT) for netop denne type virksomhed, men visse af de anvendte 
anlægskomponenter, f.eks. destillationskolonner er beskrevet i BREF-note for pro-
duktion af organiske finkemikalier og BAT vedr. lugt/VOC er beskrevet i BREF-
note for fødevare-, drikkevare- og mejeriindustri. Desuden findes der tværgående 
BREF-dokumenter vedrørende emissioner fra oplagring, som finder anvendelse 
ved vurdering af oplag i tanke, samt for energieffektivitet. 

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 
Selve produktionen af brændstof på et 2. generations bioethanolanlæg er en renere 
teknologi der bidrager til udfasningen af benzin, der er produceret på fossile 
brændsler.   

Optimering 
Varmeudnyttelse - processen til produktion af bioethanol er relativ energiforbru-
gende. Procesanlægget indrettes derfor med henblik på størst mulig optimering af 
varmeudnyttelsen og reduktion af dampforbruget. 

Energieffektivitet - enzymbehandlingen i forsukringsfasen vil kontinuerligt blive 
optimeret for at forbedre energiudnyttelsen både til forsukring og til destillation.    
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Placering - anlæggets placering sammen med de øvrige anlæg i MEC gør at der kan 
opnås symbioseeffekter, herunder ved udnyttelse af restmængderne fra bioetha-
nolproduktionen, som består af lignin og melasse, der udnyttes til energifrem-
stilling. Ligninen anvendes til produktion af damp (og el) på kraftvarmeanlæg-
get, og melassen anvendes til at producere biogas på biogasanlægget. 

Affaldsfrembringelse 
Restprodukter fra bioethanolproduktionen udgøres primært af C5 melasse der gen-
anvendes til biogas produktion i Måbjerg Bioenergy, biogas fra udrådning af slam 
på rensningsanlægget der sælges til Måbjerg Bioenergy og kondensat og lignin der 
forbrændes på Maabjergværket. En del af lignin'en vil blive solgt som brændsel 
udenfor MEC. 

Bedste tilgængelige rensningsteknik  
Luftrensning: 
Ved fermenteringen og destillationen udvikles lugtende stoffer. Virksomheden har 
valgt at anvende lugtreducerende anlæg af typen RTO (Regenerativ Termisk Oxi-
dizer) for at sikre mod lugtgener fra virksomheden. 

I RTO - anlægget vil VOC stofferne afbrændes til kuldioxid og vand. Effektiviteten 
er ca. 98 %. Til afbrænding anvendes normal propangas, men det er mere oplagt at 
anvende produceret biogas fra egen produktion på bioethanolfabrikken, eller fra 
Maabjerg Bioenergy eller naturgas. Gassen skal kun anvendes under opstarten for 
at hæve temperaturen til ca. 8-900 °C, hvor VOC afbrændes i et inert bæremateria-
le, egnet til store luftmængder med lav VOC koncentration. De flygtige stoffer i 
luftstrømmen vil ofte være tilstrækkelige til at understøtte forbrændingen uden be-
hov for supplerende brændbare gasser. 

Virksomheden har på et tidligt tidspunkt undersøgt biofiltre som alternativ rense-
metode, men har besluttet at anvende RTO, bl.a. fordi der foreligger driftserfarin-
ger fra Inbicons anlæg i Kalundborg. 

Spildevandsrensning: 
Der er vurderet flere renseprocesser, der alle er baseret på biologisk rensning. Det 
har været forsøgt at finde et koncept, der vil være økonomisk attraktivt, men samti-
dig et koncept, der er driftsikkert og som kan håndtere opgaven med at rense spil-
devandet ned til de krav, der er stillet. Følgende rensekoncepter er vurderet mulige: 

› Traditionelt beluftet aktivt slamanlæg 

› Fastfilmanlæg med beluftet aktivt slam 

› Termofil anaerob udrådning 

› UASB (Upflow Anaerobic Sludge Bed) 

› Biothane (Særskilt tilbud fra Veolia/Krüger). 
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På grund af den høje temperatur i spildevandet er et beluftet aktivt slamanlæg og et 
fastfilmanlæg valgt fra. Da der ikke er fast stof i spildevandet er termofil udrådning 
ligeledes fravalgt.  

Det valgte renseanlæg er baseret på et anaerobt UASB anlæg kombineret med at 
aerobt aktivt slamanlæg. I UASB anlægget omdannes det organiske materiale til 
biogas, der overføres til Maabjerg Bioenergy. 
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 Forurening og forureningsbegrænsende 
foranstaltninger 

Luftforurening 

22) Massestrømme og emissionskoncentrationer 
De væsentligste kilder til luftforurening fra anlægget vil stamme fra de tre neden-
stående kilder: 

› Bioethanolproces inkl. destillation. Under processen vil der blive dannet støv, 
NOX, TOC, CO og lugt. 

› Hammermølle og halmtransport. Her vil blive udviklet støv og lugt. 

› Afkast fra pillekøler. Her dannes hovedsageligt støv og lugt. 

COWI har i starten af oktober modtaget en ny massebalance fra DONG Energy, 
der på en række punkter ændrer de oplysninger om emissioner der indgår i vores 
miljøansøgning. I det følgende redegøres for disse ændringer og de miljømæssige 
konsekvenser. 

Lignintørring 
Lignintørring sker som ansøgt ved anvendelse af damp, produceret på Måbjerg-
værket, og giver i sig selv ingen emissioner udover emissionen fra Måbjergværket 
ved produktionen af dampen. Dampen kondenseres igennem processen og returne-
res som kedelfødevand til Måbjergværket. 

Pillekøler 
Efter tørring køles ligninen via pillekøleren. Pillekølerens afkast består udelukken-
de af støv og lugt. Der er udført lugtmålinger på IKA i Kalundborg i april 2012. 
Resultatet herfra var som gennemsnit over 3 målinger, 7.300 LE/Nm3, hvilket er 
det tal vi oprindeligt har angivet i miljøansøgningen. DONG Energy har i starten af 
oktober leveret en revideret massebalance for MEC der viser at afkastet fra pillekø-
leren udgør: 
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Parameter Størrelse 

Temperatur 30 °C 

Vandindhold 1,19 Vol % 

Luftmængde 27.500 Nm3/h 

Lugtkoncentration 25.000 LE/Nm3 (5.000 LE/Nm3 efter rens-
ning i biofilter) 

Støvindhold < 10 mg/Nm3 (efter posefilter) 

 

Den højere lugtkoncentration end i IKA skyldes at lugt emissionen fra anlægget 
forventes opskaleret med den faktor 12, som svarer til forskellen i designkapacitet 
mellem IKA og Måbjerg Bioethanol mens luftmængden ikke forventes opskaleret 
nær så meget.  

På grund af den højere lugtkoncentration forventes det at afkastet fra pillekøleren 
først skal renses i et biofilter eller lignende udover det planlagte posefilter. Der er 
ikke erfaringer med rensning af denne type afkast i biofilter, men det antages jf. 
samtale med leverandør af biofiltre at det er realistisk at opnå en rensningsgrad på 
mindst 80 %, således at biofilteret kan nedbringe lugtemissionskoncentrationskon-
centrationen til ca. 5.000 LE/Nm3.  

På grund af den af DONG opgivne større luftmængde på 27.500 Nm3/h (i stedet for 
17.665 Nm3/h) er der lavet en ny skorstensberegning for pillekøleren, der vedlæg-
ges som bilag A til denne redegørelse (lugt er dimensionerende parameter for alle 
tre afkast, så beregning er for den samlede påvirkning fra Maabjerg Bioethanol). 
Der er i beregningen indarbejdet ændringer i lugtemissionen fra RTO og hammer-
mølle som angivet nedenfor. Skorstenen er beregnet under hensyn til overholdelse 
af et lugtkrav på 5 LE/m3 i omgivelserne fra bioethanolfabrikken. 

RTO anlæg 
For RTO anlægget vil den aktuelle luftmængde være meget afhængig af, hvor stort 
det diffuse tab i anlægget er, men der regnes med at tabet vil være af samme stør-
relsesorden som i Kalundborg multipliceret med opskaleringsfaktoren, og resultatet 
heraf forventes at ligge på den sikre side. Emissionen fra RTO anlægget kan derfor 
med opskalering fra Kalundborg til MEC (faktor 12) beregnes til: 

Parameter Størrelse 

Temperatur 50 °C 

Vandindhold 10 Vol % 

Luftmængde 34.280 Nm3/h 

Lugtkoncentration 6.000 LE/Nm3 (efter RTO, baseret på IKA) 

Støvindhold 10 mg/Nm3  
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CO 50 mg/Nm3 

NOx 50 mg/Nm3 

Ethanol Lav ( 98% reduktion i RTO) 

UHC Lav (98% reduktion i RTO) 

Furfural 30 mg/Nm3 

 

Som nævnt ovenfor er der lavet en ny lugtberegning i Bilag A, hvor de ændrede 
lugt emissioner indgår, og med forudsætningen at 5 LE/Nm3 overholdes for 
bioethanolfabrikken.  Skorstensdimensioner og emissioner fremgår af Tabel 6. 

Der er i udkast til godkendelsen for bioethanolanlægget sat en lugtgrænse på 4.000 
LE/Nm3 jf. anbefalingerne i luftvejledningens kap. 10, hvilket vi ikke mener at 
kunne overholde. Ved anlægget i inbicon er således målt 6.000 LE/Nm3. Målerap-
port er fremsendt til Miljøstyrelsen den 23. november 2012. Da skorstenene på 
bioethanolfabrikken er beregnet ud fra at der skal kunne overholdes et samlet lugt-
bidrag fra fabrikken på 5 LE/m3 med forudsætning om en emission af bl.a. 6.000 
LE/Nm3 fra RTO anlægget mener vi at denne emissionsgrænse er tilstrækkelig til 
at overholde de vejledende krav til lugtkoncentrationer i omgivelserne. Målinger 
vil efterfølgende vise om der er mulighed for at reducere kravet til lugtemissionen, 
men på nuværende tidspunkt har vi ingen viden om dette, og vi vil derfor anmode 
om at der i første godkendelsesperiode fastsættes en emissionsgrænse på 6.000 
LE/Nm3, og at Miljøstyrelsen på baggrund af målinger på anlægget tager stilling til 
om der er belæg for at reducere kravet yderligere. 

Der er desuden lavet en samlet graf der viser lugtudbredelsen fra hele MEC, som 
vist nedenfor i Figur 10 efter ovennævnte ændringer af emissionerne. Figuren vil 
blive indsat i en revideret udgave af VVM redegørelsen. Den maximale lugtkon-
centration i omgivelserne reduceres lidt og området med mere end 5 LE/Nm3 redu-
ceres i udstrækning når det samlede MEC vurderes. 
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Figur 10 Lugtudbredelse fra det samlede MEC 

Endelig er der lavet en beregning af den ændrede deposition i forbindelse med, at 
NOx emissionen er øget fra RTO anlægget.  

Vurderingen viser at den samlede N-deposition kun ændres marginalt, og at det 
ikke har betydning for naturvurderingen. Resultatet af de ændrede beregninger bli-
ver indsat i den reviderede udgave af VVM redegørelsen. 

Med hensyn til furfural ansøges der om en emissionskoncentration på 30 mg/Nm3 
som svarer til den koncentration der er målt efter et termisk iltningsanlæg på Inbi-
con i Kalundborg. Målerapport er fremsendt til Miljøstyrelsen den 23. november i 
forbindelse med partshøringen. Denne koncentration i afkastet giver en immissi-
onskoncentration af furfural på 1,31 µg/m3 med den valgte skorstenshøjde, hvilket 
er under B-værdien for furfural på 2 µg/m3 (se Bilag A). Vi har endvidere i mail af 
15. november 2012 dokumenteret overfor Miljøstyrelsen at denne emission ikke 
forventes at give skadevirkninger på naturområder, jf. følgende. 

COWI har lavet en OML beregning (fremsendt i mail af 15. november 2012 til 
Miljøstyrelsen) for furfural fra Bioethanolanlægget med den beregnede skorstens-
højde på 59,6 m (beregnet ud fra lugt som dimensionerende parameter), der viser at 
koncentrationen ved nærmeste Natura2000 område i 10 km's afstand er max. 
0,00007 mg/m3, dvs. ca. 28 gange lavere end B-værdien i luftvejledningen (0,002 
mg/m3).  
 
Vi har også under den meget konservative antagelse om, at furfural har en deposi-
tionsrate svarende til partikler beregnet, at jordkvalitetskriteriet (4 mg/kg) først vil 
overskrides efter mere end 4600 år i 10 km's afstand. Der vil sandsynligvis gå end-
nu længere tid, da furfural har en tendens til at forblive på gasform når det udledes 
til luft, og i øvrigt nedbrydes meget hurtigt i luft (halveringstid ca. 0,3 dag i luft). 
Halveringstiden er ca. 182 dage i jord og vand, dvs. stadig forholdsvist letnedbry-
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deligt. Under anaerobe forhold må nedbrydningen forventes at ske væsentligt hur-
tigere, idet det er kendt at furfural er et af de første stoffer der omdannes af gærcel-
ler i den efterfølgende forgæring. 
 
Der er ingen omtale af furfural i de økotoxikologiske jordkvalitetskriterier (MST's 
rapporter fra 1995, 1997 og 2011), og der er ingen konkret viden om effekterne af 
furfural på habitater. Furfural er som nævnt letnedbrydeligt og har lavt bioakkumu-
leringspotentiale. 
 
Canadiske undersøgelser viser, at furfural ikke forekommer i koncentrationer i 
vandmiljøet, der kan skade vandorganismer. Den højest rapporterede koncentration 
i luft (2.7 × 10-3 mg/m3) er meget lavere end LOEC (den lavest observerede kon-
centration i toxicitetstest, der har vist signifikant effekt sammenlignet med en kon-
trol) på 20 mg/m3, som er rapporteret fra forsøg i laboratorier med mus og rotter. 
B-værdien på 2.0 × 10-3 mg/m3 ved MEC er således 10.000 gange lavere end 
LOEC. Ved nærmeste Natura 2000 område ca. 10 km fra vil koncentrationen være 
7.0× 10-5 mg/m3, hvilket er ca. 285.000 gange lavere end LOEC. Baseret på disse 
undersøgelser er det derfor usandsynligt, at furfural skulle kunne skade akaviatiske 
eller terrestriske organismer omkring MEC. Projektet vil således heller ikke kunne 
påvirke naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget i nærmeste Natura 2000 om-
råde eller øvrige Natura 2000 områder. 
 
Reference: 
Environment Canada, 2011: Screening Assessment for the Challenge 2-
Furancarboxaldehyde (Furfural) Chemical Abstracts Service Registry Number 98-
01-1 Environment Canada Health Canada 
 
Der er pt. ingen viden om mulighederne for at reducere emissionen af furfural til 
under 30 mg/Nm3 ved modifikation af termisk iltningsanlæg eller brug af andre 
filtertyper. Selvom brug af aktivt kul filter på Dong Energys pilotanlæg på Skær-
bækværket indikerer noget lavere værdier, er denne måling ikke repræsentativ for 
driftsforholdene på MEC, idet der på MEC er tale om et mere koncentreret afsug 
fra procesanlæg og sandsynligvis også en langt mere problematisk luftstrøm (fugt 
og partikler samt høje koncentrationer inden filter) at rense end på Skærbækværket. 
Der er derfor ingen forventning om at kunne anvende filtre af aktivt kul på MECs 
afkast. Det bør betænkes, at der er tale om et prototypeanlæg på MEC, hvor der er 
behov for indsamling af driftsdata før det er muligt at udtale sig om, hvad der i 
praksis er gennemførligt. 
 
Vi vil derfor som udgangspunkt fastholde vores ansøgning om en emissionskon-
centration på 30 mg/Nm3. Såfremt Miljøstyrelsen med henvisning til Luftvejled-
ningen vil skærpe emissionsgrænsen yderligere, vil vi anmode om at den i hvert 
fald ikke skærpes til under den vejledende emissionsgrænseværdi på 2,5 mg/Nm3 
furfural med henvisning til ovennævnte argumentation. Ved en emissionskoncen-
tration på 2,5 mg/Nm3 vil immissionskoncentrationsbidraget reduceres yderligere 
så det maximalt er ca. 20 gange under B-værdien. 

 

Hammermølle/støvsugeranlæg 
Der er modtaget nye oplysninger om hammermølleanlægget fra leverandøren af det 
tilsvarende anlæg i Kalundborg. De oplyser følgende emissioner: 
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Parameter Størrelse 

Temperatur 20 °C 

Vandindhold 1,3 Vol % (jf. IKA måling) 

Luftmængde 70.000 Nm3/h (v. 5 linier) 

Lugtkoncentration 1.500 LE/Nm3 (jf. IKA måling) 

Støv 5 mg/Nm3 (efter posefilter) 

 

Posefilter og afkast fra hammermølle/støvsugeranlæg placeres som vist på Figur 
11, hvor også de to andre afkast er placeret. Placeringen af de tre afkast er ligeledes 
illustreret på et luftfoto, se Figur 12. 

 

Figur 11   Placering af afkast for hammermølle (Afkast 3), Afkast 1 og 2 er fortsat pla-
ceret ved bygning 11 og 21. 
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Figur 12 Placering af de tre afkast på luftfoto. (Google Earth) 

Forudsætninger for OML-beregning 
Error! Reference source not found. indeholder de fysiske forudsætninger for 
OML-beregningen. 

Tabel 6 Dimensioner og placering for de tre afkast. 

Bioethanol Parameter Pillekøler RTO Hammer-
mølle 

  
 

Afkast 1 Afkast 2 Afkast 3 

P
la

ce
rin

g 
og

 d
im

en
si

on
er

 

X koordinat (øst) 476310 476511 476581 

Y koordinat (nord) 6250653 6250677 6250662 

X koordinat (OML) 0 201 271 

Y koordinat (OML) 0 24 9 

Terrænhøjde [m]1) 39,8 38,6 38,9 

Skorstenshøjde [m] 58,4 59,6 59,3 

Højde skorstenstop 98,2 98,2 98,2 

Indvendig diameter [m] 0,85 1,1 1,2 

Udvendig diameter [m] 1,0 1,2 1,3 

Generel bygningshøjde [m] 22 25-30 15 

Retningsbestemte bygninger (ja/nej) nej Ja Nej 

Hvis ja, vinkelrum - 190-290   

P
ro

ce
s-

da
ta

 

Temperatur [°C] 50 190 20 

Vandindhold (%) 5 25 1,3 

Våd røggasmængde [m3/h]  32.568 58.287 75.160 

Våd røggasmængde [Nm3/h]  27.500 34.280 70.000 

Våd røggasmængde [Nm3/s]  7,64 9,52 19,44 

Tør røggasmængde [Nm3/h]  26.125 25.710 69.090 

Tør røggasmængde [Nm3/s]  7,26 7,14 19,19 

Lufthastighed [m/s] (OML) 10,8 12,8 15,7 
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1) Terrænhøjden sættes til 0, da Maabjerg BioEthanol lægger højt i terrænet og lavereliggende recep-

torpunkter regnes for at være lig terrænhøjden ved afkastet. 

Tabel 7 indeholder emissionskoncentrationer for lugt, støv, NOX og furfural for de 
tre afkast. Kildestyrkerne er beregnet på baggrund af "Tør røggasmængde" i Tabel 
6Tabel 7Error! Reference source not found.. 

Tabel 7 Emissionsopgørelse af støv for de tre afkast. 

 
 

Emissionskoncentration 
(mg/Nm3) Kildestyrke (mg/s) B-værdi 

(mg/m3) 

Afkast 1 2 3 1 2 3 - 

Lugt 50001) 60001) 15001) 283,0 334,2 224,5 52) 

Støv 10 10 5 49 16 97 0,02 

NOx 0 50 0 - 363 - 0,125 

Furfural 0 30 0 - 214 - 0,002 

1) LE/Nm3 
2) LE/m3 svarende til µg/m3 i OML-resultatet 

 

23) Emissioner fra diffuse kilder 
Der er ingen kvantificerede oplysninger om emissioner fra diffuse kilder. Den væ-
sentligste diffuse emission vurderes at være lugt fra halm- og pilleoplag og håndte-
ringen af disse råvarer. 

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

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

Der har dog i forbindelse med drift af RTO anlægget på Inbicon i perioder været 
problemer på grund af en forkert indstilling af automatisk shut-down på anlægget. 
Dette er nu rettet, og anlægget kører nu problemfrit så længe der tilføres gas. Det 
forventes derfor, at det med erfaringerne fra Inbicon vil være muligt at køre RTO 
anlægget på MEC uden driftsproblemer. 

25) Beregning af afkasthøjder 
OML- beregningerne i Bilag A giver ved de valgte skorstenshøjder på 58,5 m for 
pillekøleren, 59,6 m for RTO'en og 59,3m for hammermøllen en maksimal immis-
sion af lugt på 5 LE/m3 i afstand 600 m fra punktet (0,0) og retning 260 grader i 
måned 10. Dette overholder lugtvejledningens grænse-værdi på 5 Le/Nm3. Desu-
den overholdes B-værdien på 0,002 mg/m3 for furfural, idet den maksimale værdi 
er 1,31 µg/m3 800 m fra punktet (0,0) i retning 50 grader i måned 11 jf. Bilag A.  
 

Spildevand 
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26) Spildevandsteknisk beskrivelse 
Beskrivelsen er udarbejdet med udgangspunkt i følgende dokumenter: 

› "145 Procesbeskrivelse" fra Inbicon af den 30. januar 2012 (Dok. nr. 
1142990A)  

› "Forsyninger og proceshjælpeanlæg - Procesbeskrivelse, Analysefasen" inkl. 
Bilag (Blokdiagrammer) fra COWI A/S af den 28. marts 2012. 

› "Energi- og ressourcestrømme af 11. april 2012" (figur) fra MEC. 

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

Processpildevand 
Der produceres procesvand (C5 vand), som gennemgår en rensning i eget internt 
renseanlæg inden udledning til offentlig kloak. 

Den væsentligste del af procesvandet genanvendes på eget renseanlæg.  

Rensning af processpildevand - C5 vand 

Som følge af det store vandforbrug til processen er en rensning af procesvandet 
(C5 vand) nødvendig med henblik på genbrug. 

Under opstart af proces, hvor vandrensning ikke er i drift, er en råvandsforsyning 
til procesanlægget nødvendig.  

Vand til bioethanolprocessen fås fra direkte dampindblæsning under forbehandlin-
gen, gennem halmen med et indhold på 14 % samt fra kemikalier som gærfløde, 
næringssubstrat, enzymer og natriumhydroxid. Med en effektiv rensningsproces 
under normale produktionsbetingelser er tilførsel at råvand fra den kommunale 
vandforsyning ikke nødvendig.  

Overskydende slam og spildevand pumpes til biogasanlægget eller afhentes. 

Konditionering af vandet før rensning 

Da vandet kommer fra en inddampningsproces, må det antages at bufferkapaciteten 
er meget ringe i vandet. Det betyder, at det kan være en udfordring at holde pH 
konstant under den videre rensning.   

Samtidigt er pH for lavt til at vandet kan renses biologisk.  

Spildevandet kan justeres ved tilsætning af kalk. Herved hæves pH til neutralt pH 
omkring pH 7 - pH 8 og samtidig tilføres spildevandet en bufferkapacitet, så det 
bliver nemmere at rense biologisk.  
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Sammensætningen af vandet vil kræve, at der ved en biologisk rensning skal tilsæt-
tes næringssalte for at rensningen kan foregå. Det kan ske ved at tilsætte en pas-
sende blanding af kunstgødning.  

Konditionering med kalk og gødning vil foregå i en særlig konditioneringstank på 
ca. 1.500 m3.  

Temperaturen i spildevandet er så høj, at ingen biologiske processer kan forløbe 
ved den temperatur. Det forudsættes derfor, at spildevandet er nedkølet til maksi-
malt 50 °C inden det tilføres konditioneringstanken. 

Beskrivelse af UASB anlæggets opbygning 

Renseanlægget er baseret på et anaerobt UASB anlæg kombineret med at aerobt 
aktivt slamanlæg. I UASB anlægget omdannes det organiske materiale til biogas.  

Efter en konditionering i en 1.500 m3 stor tank, tilføres spildevandet UASB anlæg-
get. Konditioneringstanken etableres som en elementbeton tank med støbt bund. 
Hvis spildevandet afgiver lugt kan tanken overdækkes. UASB anlægget vil bestå at 
3 tanke hver på ca. 2.000 m3, så det samlede anaerobe volumen bliver på 6.000 m3. 
Tankene er ca. 6 meter høje og opføres i elementbeton med støbt bund. Tankene 
isoleres på siderne. Tankene monteres med en glasfiber top, så de bliver helt tætte. 
I toppen etableres en omrører, gas udtag samt nødvendigt sikkerhedsudstyr af hen-
syn til gasproduktionen. Inde i tanken etableres et bæremedie hvorpå biomassen 
hæfter. Temperaturen i spildevandet sikrer en driftstemperatur i UASB tanken på 
50 - 55 °C. En mindre varmeveksler etableres for at sikre, at temperaturen kan hol-
des konstant inde i tanken.  

Spildevandet pumpes ind i bunden af tanken gennem et fordelersystem og ledes fra 
bunden op gennem biomassen på bærelaget og ud gennem et udløb i toppen af tan-
ken. 

Det behandlede spildevand passerer en varmeveksler for at køle spildevandet ned 
inden det aerobe behandlingstrin. Der vil blive etableret en slamudskiller efter 
UASB tanken, for at sikre at biomasse fra UASB tanken tilbageholdes og føres 
tilbage til UASB tanken, hvis det er nødvendigt. Udskilleren er lukket og tilkoblet 
gassystemet, så evt. gas også kan opsamles herfra.  

Der etableres mulighed for at udtage anaerobt overskudsslam både fra bunden af 
UASB tanken og fra udskilleren.  

Det forventes, at COD reduceres med ca. 80 - 85% i UASB tanken.  

Spildevandet slutbehandles i et aerobt aktivt slamanlæg. Det aerobe aktive slaman-
læg etableres i 4 stk. procestanke af elementbeton med støbt bund. Hver tank har et 
volumen på 2.500 m3, så det samlede aerobe anlæg får et volumen på ca. 10.000 
m3. 

Luften til procestankene leveres af blæsere, der anbringes i en 400 m2 stor teknik-
bygning. Luften fordeles i tankene gennem et diffusorsystem, således at der kan 
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opretholdes et passende iltindhold i tankene. Iltindholdet styres af en iltmåler. Der 
etableres omrøring i tankene for at sikre, at det aktive slam holdes i suspension.  

Efter de aerobe tanke etableres en efterklaringstank, hvor det aktive slam udskilles 
fra det rensede spildevand. Det meste af det aktive slam pumpes tilbage til proces-
tankene, men der etableres også mulighed for at tage aerobt overskudsslam ud af 
anlægget. Efterklaringstanken etableres med en kørende skraberbro og med de 
nødvendige pumper til pumpning af slam. Pumper anbringes i teknikbygning.  

Der kan forventes omkring 70-75 % COD reduktion i det aerobe anlæg, men effek-
tiviteten kan optimeres ved at kombinere den biologiske rensning med kemisk 
fældning med jernklorid. Herved kan der opnås en effektivitet på op til ca. 80 %.  

Det anaerobe overskudsslam og det aerobe overskudsslam tilføres en slamtank. 
Herfra pumpes slammet til afvanding i en dekanter, så slammet opnår en tørstof-
procent på ca. 20%. Dekanteren anbringes i teknik bygningen.  

Overskudsslam indeholder potentialer for biogasproduktion, og kan f.eks. tilføres 
biogastankene på Måbjerg. Der forventes en samlet slamproduktion på ca. 32 
m3/dag ved et tørstofindhold på 20 %.  
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Figur 13 Vandrensning i bioethanolfabrikken. 
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En sammenfatning af tank voluminer og arealbehov ligesom kvalitet af det rensede 
vand fremgår af Dok. Nr. P-009 (Figur 13). 

Vandmængder og sammensætning 

De to planlagte kloakoplande benævnt HO255 og HO274 er begge planlagt sepa-
ratkloakeret. De er iht. kommuneplanen udlagt til erhvervsformål (02.E.01). I plan-
oplandet HO274 er planlagt recipientbassin. Planbelastningen fra de to kloakoplan-
de er sat til ca. 590 PE og ca. 24.740 m3/år. 

Maabjerg Bioethanol anlægget vil producere processpildevand (C5 vand) som ren-
ses på internt renseanlæg (UASB anlæg) inden udledning til offentlig spildevands-
kloak. Dette renseanlæg vil komme til at ligge i HO274. 

C5 vand (melasserest, der ikke kan anvendes til produktion af bioethanol) er ind-
dampningsvand med et meget højt indhold af organisk stof. Når halm delvist ned-
brydes ved kogning, dannes en lang række organiske stoffer, herunder identificere-
de stoffer som eddikesyre, furfural og ethanol. Der foreligger kun få oplysninger 
om vandets sammensætning, men det består hovedsageligt af 1/3 furfural, 1/3 ed-
dikesyre og 1/3 af andre organiske stoffer. 

Praktisk talt er alle stoffer i spildevandet organiske stoffer, og at det er meget vig-
tigt at skelne mellem disse stoffers natur. Alle stoffer i spildevandet fra MEC 
bioethanol er naturlige og let nedbrydelige organiske stoffer fra spaltningen af 
halm. Der er ikke andre stoffer i spildevandet end hvad der naturligt findes i eller 
dannes fra halmen. 

De eneste hjælpestoffer, som anvendes i nogen væsentlig mængde på anlægget er 
lud (natriumhydroxyd), gær og enzymer, hvor de to sidstnævnte ligeledes er let 
nedbrydelige i et biologisk renseanlæg. Lud bruges til at neutralisere de organiske 
syrer, som opstår ved spaltningen af halm, således at krav til pH kan overholdes, 
både internt i processerne og i spildevandet. Det er således natriumsaltet af de or-
ganiske syrer mere end de rene syrer, der vil optræde i begrænset mængde i spilde-
vandet.  

Det eneste andet anlæg, som man kan hente relevante erfaringer fra er Inbicons 
forsøgsanlæg, og disse erfaringer indgår i projekteringen af Måbjerg Bioethanolan-
læg. 

Der sker en stor grad af genbrug af det rensede spildevand, og der fjernes også 
overskudsslam fra anlægget. Der renses i renseanlægget en større vandmængde end 
der er brug for til internt brug. Det må derfor forventes, at der skal tilføres i størrel-
sesordenen 30-40 m3 renset spildevand/time til det offentlige renseanlæg. 

Udledningsmængder af processpildevand: 
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Parameter Enhed Min Maks. 

Flow m3/h 30 40 

Flow m3/døgn 720 960 

Flow m3/år 262.800 350.400 

COD mg/l 100 

COD kg/døgn 72 96 

COD kg/år 26.280 35.040 

PE(COD) COD=2xBI5 600 800 

 

Spildevandet indeholder ikke nævneværdige koncentrationer af kvælstof og fosfor. 

Der forventes, at spildevandet udledes med temperaturer mellem 0 og 35 grader. 

pH forventes at ligge mellem 7 og 8 

Udover procesvand er der øvrigt spildevand fra spuling af gulve, pakningsvand til 
pumper samt sanitært spildevand, der udledes direkte til offentlig spildevandsklo-
ak. 

Øvrigt spildevand 
Udover renset procesvand er der vand fra spuling af gulve, pakningsvand til pum-
per samt sanitært spildevand, der også udledes direkte til offentlig kloak. 
Disse spildevandsstrømme omfatter skønsmæssigt gennemsnitligt ca. 303 m3/uge 
eller ca. 1,8 m3/time (ca. 43 m3/d eller ca. 15.800 m3/år). Forventet stofindhold vil 
maksimalt være ca. 100 PE(COD), fordelt på følgende kilder: 

› Biomassepresser og -pumpeinspektioner: 5 m3/uge. 
› Enzymreaktorer og pumpeinspektioner: 5 m3/uge. 
› Rengøringsvand fra fermentorer (ugentlig rengøring): 20 m3/uge. 
› Generel rengøring (daglig): 168 m3/uge. 
› Tætningsvæske for mekaniske tætninger og væske for væskeringspumper for-

ventes at blive genbrugt. Vedligeholdelsesflow estimeret at være: 84 m3/uge. 
› Utilsigtet spild fra procesudstyr estimeret at være: 21 m3/uge. 
 

Samlet udledningsmængde - spildevand 
Det forventes således, at der samlet fra Maabjerg Bioethanol vil skulle afledes 32-
42 m3/time (omfattende en del af det rensede spildevand som ikke genbruges samt 
vand fra spuling af gulve, pakningsvand fra pumper m.v. og sanitært spildevand) til 
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offentlig spildevandskloak svarende til en årlig spildevandsmængde på ca. 280.000 
- 368.000 m3.  

Udledningen af organisk stof til offentlig spildevandskloak fra Maabjerg Bioetha-
nol skønnes overordnet at svare til ca. 35 tons COD/år svarende til ca. 800-1000 PE 
(COD). 

Overfladevand 

Tankkummer/grave - overfladevand 

Alle tanke med flydende stoffer vil blive placeret i tankkummer/grave som sikring 
mod nedsivning til grundvand. Tankkummer/grave vil mindst kunne rumme volu-
minet af den største tank i tilfælde af uheld, der medfører lækage på tanke. 

Nedbør på tankområdet vil ende i tankkummer. Fra tankkummerne ledes (evt. 
pumpes fra pumpesumpe) overfladevandet til et nyetableret opsamlingsbassin med 
pumpesump.  

I opsamlingsbassinet udtages vandprøver til COD-analyse når relevant i eget labo-
ratorium (alternativt ledningsevnemåler) før overfladevandet fra afløbspumpesump 
udledes til offentlig regnvandskloak (og videre til recipient). Aktivering af pumpe 
styres manuelt af operatør. 

Ved forhøjet COD-indhold, alternativt ledningsevne i overfladevandet, ændres ud-
ledning til offentlig spildevandskloak. Omskiftningen til valg af kloaksystem styres 
manuelt af operatør via ventilsystem/spjæld. 

Dette kan også være relevant i forbindelse med regnsituationer, hvor tankkum-
mer/gravens og opsamlingsbassinets volumener ikke er tilstrækkelige.  

Der kan evt. etableres en automatisk styring af udpumpnings- og ventilsystemet i 
anlæggets SRO-system. 

Overfladevand fra befæstede arealer og tagflader m.v. 

Overfladevand fra tagflader og befæstede arealer ledes til nyt regnvandsbassin in-
den udledning til offentligt regnvandsledning. Den samlede mængde af overflade-
vand fra de befæstede arealer og tagflader på Maabjerg Bioetanol på i alt ca. 5,5 ha 
er beregnet til 48.600 m3.  

Der er beregnet et nødvendigt bassinvolumen for det samlede befæstede areal efter 
udvidelsen der er oplyst eller opmålt. 
 
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.  
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Med et afløb på 1 l/s pr. fysisk hektar (svarende til 3,4 l/s pr. reduceret ha) er der 
ved en gentagelsesperiode på T = 5 år behov for et samlet bassinvolumen på ca. 
2.400 m³.  
 
Bassinet foreslås indrettet som sedimentationsbassin, således der sker en reduktion 
af forurenende stoffer som kvælstof, fosfor og organisk stof inden udledning. Bas-
sinet etableres med dykket afløb og skydespjæld, således det kan aflukkes i tilfælde 
af evt. spild/uheld på området. 

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

Kølevand 
Der afledes ikke kølevand fra fabrikken. 

Sandfang og olieudskillere 
P.t. er der ingen oplysninger om dette. Der vil blive udarbejdet en kloakplan i for-
bindelse med detailprojekteringen af anlægget. 

27) Afledning til kloak 
Der er estimeret en samlet udledningsmængde til offentlig spildevandskloak på ca. 
17-22 m3/h svarende til en årlig spildevandsmængde på ca. 150.000-195.000 m3. 

Desuden udledes ca. 48.600 m3 overfladevand og drænvand til det offentlige regn-
vandssystem. 

28) Direkte udledning til vandløb 
Der forventes ikke direkte udledning til vandløb fra anlægget. 

29) Store mængder næringsstoffer 
Ikke relevant. 

Støj 

30) Beskrivelse af støj 
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. 
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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 
Ved projektering af anlægget vil der blive stillet krav om at overholde de kildestyr-
ker der er anvendt i støjberegningen i Bilag C, dvs.: 

› kørsel med lastvogn - tilkørsel af halm til halmlager 122 transporter, øvrige 
til-/fra transport af råvarer og bioethanol 46 transporter - alle i dagperioden kl. 
07-18. Kildestyrke for lastvognskørsel, 10 km/t med svag acceleration er LWA 
= 101 dB(A) jf. Støjdatabogen. 

› procesanlæg (RTO) - støjdata er jf. leverandør oplyst til 80 dB(A) i 1 m af-
stand - dette svarer omregnet til en kildestyrke på LWA = 102 dB(A); drift 100 
% hele døgnet  

› afkast - to afkast for hhv. pilleanlæg og RTO - kildestyrke er antaget til LWA = 
90 dB(A); drift 100 % hele døgnet 

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

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

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

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

Beregningspunkt Alle dage 

kl. 07-18 

Alle dage 

kl. 18-22 

Alle dage 

kl. 22-07 

1 - Asmosevej 1 43 40 40 

2 - Asmosevej 2 40 36 36 

3 - Nørhedevej 3 33 31 31 

4 - Nørhedevej 1 32 29 29 

5 - Struer Landevej 20 33 31 31 

8 - Struer Landevej 9 31 29 29 



   
56 MAABJERG BIOETHANOL 

\\cowi.net\projects\A020000\A023690\3_Pdoc\DOC\VVM og MGK\Ansøgninger om miljøgodkendelse\Final miljøansøgninger\Måbjerg bioethanol\Endelig miljøansøgning 
28.11.12\Miljøansøgning_Maabjerg Bioethanol_rev 28.11.12.DOCX 

10 - Boligområde B7 22 21 21 

 

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

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

Affald 

33) Affaldssammensætning 
Løbende produceret affald i form af affald fra halmforrensningsanlægget, opsamlet 
støv fra filtre, dagrenovation m.m. vil virksomheden opsamle og bortskaffe i hen-
hold til Holstebro Kommunes affaldsregulativer og affaldsbekendtgørelsen (BEK 
nr. 1415 af 12. december 2011).   

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

35) Affaldsmængder til henholdsvis nyttiggørelse og 
bortskaffelse 

Der er i Tabel 5 vist den samlede masse- og energibalance for Maabjerg Bioetha-
nol. Heraf fremgår også mængder af de væsentligste affaldstyper fra bioethanolan-
lægget. 

Jord og grundvand 

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

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139654
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139654
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Tanke til opbevaring af ethanol etableres som nedgravede tanke af hensyn til at 
opretholde ensartede temperatur- og trykforhold. Tankene vil være dobbeltvægge-
de og med automatisk tæthedsovervågning.  

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 indeholderumfanget af den stør-
ste beholder og være uden afløb.  

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

Der håndteres kun biomasse i form af halm og ligningpiller på anlægget. Halm til-
føres og håndteres indendørs via halmladen og vil derfor ikke kunne påvirke 
grundvandet. Ligninpiller opbevares i siloer og læsses på lastbiler via et påslag, og 
vil ikke kunne påvirke grundvandet. 
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 Forslag til vilkår og egenkontrol 

37) Virksomhedens forslag 
Virksomheden foreslår flg. vilkår med udgangspunkt i de vilkår der er stillet til 
Inbicons anlæg i Kalundborg, og tilrettet de aktuelle forhold på MEC: 

Generelle forhold 
› Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendel-

sens dato 

› Godkendelsen omfatter produktion af ethanol og biprodukterne C5 melasse og 
biofuel (lignin) 

› Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virk-
somheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 

› Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om: 

› Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom 

› Hel eller delvis udskiftning af driftsherre 

› Indstilling af driften for en længere periode end 3 måneder 

 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes før ændringen indtræder 

Indretning og drift 
› Virksomhedens oplag af særskilt nævnte produkter og råvarer m.m. må højst 

udgøre: 
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Tabel 1. Tankoplag med råvarer, biprodukter og produkter 

  Analysefase FEED   

Tank nr 
PG Tankbetegnelse 

Volumen i 

m3/tank 

Volumen i 

m3/tank 
Bemærkninger 

T1 3000 Forhydrolyse 1850 1850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T2 3000 Forhydrolyse 1850 1850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T3 3000 Forhydrolyse 1850 1850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T4 3000 Efterhydrolyse 3850 3850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T5 3000 Efterhydrolyse 3850 3850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T6 3000 Efterhydrolyse 3850 3850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T7 3000 Efterhydrolyse 3850 3850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T7a 3000 Efterhydrolyse   3850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T7b 3000 Efterhydrolyse   3850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T7c 3000 Efterhydrolyse   3850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T7d 3000 Efterhydrolyse   3850 mangler endelige størrelser fra Inbicon 

T8 4000 Fermentor 3100 3370   

T9 4000 Fermentor 3100 3370   

T10 4000 Fermentor 3100 3370   

T11 4000 Mellemtank 3100 4077   

T12 5000 Whole stillage 400 875   

T13 8100 C5 væske 1200 2250   

T14 8900 C5 melasse 2000 20 der etableres 7000 m3 tank hos Maabjerg Bioenergy 

T15 9250 Urent procesvand 2500 1900   

T16 9250 Renset procesvand 2500 350 afhænger af bufferkapacitet ved renseproces 

T17 9620 Gæroplag  30   udgår ved gærpropagering 

T18 9620 Gæroplag  30   udgår ved gærpropagering 



   
60 MAABJERG BIOETHANOL 

\\cowi.net\projects\A020000\A023690\3_Pdoc\DOC\VVM og MGK\Ansøgninger om miljøgodkendelse\Final miljøansøgninger\Måbjerg bioethanol\Endelig miljøansøgning 28.11.12\Miljøansøgning_Maabjerg Bioethanol_rev 28.11.12.DOCX 

T18a 9620 Gærpropagering   500 scenarie med gærpropagering i stedet for gærfløde 

T18b 9620 Gærpropagering   500 scenarie med gærpropagering i stedet for gærfløde 

c 9620 Gærpropagering   500 scenarie med gærpropagering i stedet for gærfløde 

T19 9630 Næringstoffer 30 30 gærekstrakt erstattes sandnsynligvis med ammoniakvand 

T20 9630 Næringstoffer 30 30 gærekstrakt erstattes sandnsynligvis med ammoniakvand 

T21 9220 CIP 50 350   

T22 9220 CIP 50 350   

T23 9220 CIP 50 350   

T24 9610 

Natriumhydroxid 

20% 50 50   

T25 9610 

Natriumhydroxid 

20% 50 50   

T26 9610 

Natriumhydroxid 

50% 100 100   

T27 9640 Enzym 200 200   

T28 9640 Enzym 200 200   

T29 5900 Ethanol dagtanke 250 250   

T30 5900 Ethanol dagtanke 250 250   

T31 5900 Ethanol dagtanke 250 250   

T32 5900 Ethanol oplag 2000 2000   

T33 5900 Benzin 36 36 udgår hvis der ikke skal tilsættes benzin 

T34 5900 Fusel 5 5   

T35 7900 Silo til biobrændsel 1600 1600   

T36 7900 Silo til biobrændsel 1600 1600   

T37 9500 Konditioneringstank 1500 1500 afklaring af rensningsmetode udstår - ændres muligvis 

T38 9500 UASB reaktor 2000 2000 afklaring af rensningsmetode udstår - ændres muligvis 

T39 9500 UASB reaktor 2000 2000 afklaring af rensningsmetode udstår - ændres muligvis 

T40 9500 UASB reaktor 2000 2000 afklaring af rensningsmetode udstår - ændres muligvis 
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T41 9500 Aerob reaktor 2500 2500 afklaring af rensningsmetode udstår - ændres muligvis 

T42 9500 Aerob reaktor 2500 2500 afklaring af rensningsmetode udstår - ændres muligvis 

T43 9500 Aerob reaktor 2500 2500 afklaring af rensningsmetode udstår - ændres muligvis 

T44 9500 Aerob reaktor 2500 2500 afklaring af rensningsmetode udstår - ændres muligvis 

T45 9500 Efterklaringstank 1100 1100 afklaring af rensningsmetode udstår - ændres muligvis 
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Ud over ovennævnte oplag må der opbevares mindre mængder af hjælpestoffer 
samt produkter og råvarer i selve produktionsanlægget. 

› Under dunke/tønder, som indeholder flydende råvarer og hjælpestoffer samt 
olieaffald og andet farligt affald, skal der være et tæt opsamlingssted. Opsam-
lingsstedet skal være indendørs eller være overdækket og uden afløb. Opsam-
lingsstedet skal kunne indeholde rumfanget af den største beholder. 

› Tanke til ethanol, natriumehydroxid og øvrige kemikalietanke skal sikres mod 
overfyldning ved montering af enten elektronisk eller mekanisk overfyld-
ningsalarm/sikring, som hindrer yderligere påfyldning af tanken, når tanken er 
fuld. Oplagspladsen til tankene 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 
enkeltvæggede beholder i området. 

› Tætheden af dobbeltvæggede tanke eller rør skal kontrolleres ved overvågning 
af trykforholdet (gas- eller væsketryk) i rummet mellem de dobbelte vægge. 
Overvågningen kan være automatisk ved tilslutning af alarm eller manuel ved 
aflæsning af manometer eller lignende måleudstyr. Automatisk overvågnings-
anlæg skal funktionsafprøves mindst en gang årligt. Manuel overvågning skal 
ske mindst en gang ugentligt. 

› Såfremt dele af tankene til ethanol er anbragt over jorden, skal de udvendige 
dele enten være malet i en farve med strålevarmereflektionskoefficient på 
mindst 70 % eller isoleres, således at samme effekt opnås med hensyn til re-
duktion af temperaturafhængige emissioner fra tanken. 

› Der skal føres løbende regnskab over beholdning af oplag af ethanol. 

› Der skal foreligge en plan for eftersyn- og vedligeholdelse af rør og tankan-
læg. Planen skal på forlangende forevises til tilsynsmyndigheden. 

Måle- og prøvetagningssteder 
› Virksomheden skal sørge for, at der er måle-/prøvetagningssteder, der gør det 

muligt at kontrollere afkastluften. 

 Måle-/prøvetagningsstederne skal etableres i følgende afkast: 

› Afkast fra RTO anlæg 

› Afkast fra Pillekøler 

› Afkast fra Hammermølle 
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 Måle-/prøvetagningsstederne (placering af målestudse m.m.) skal udformes i 
 overensstemmelse med Miljøstyrelsens luftvejledning, p.t. nr. 2/2001. 

› Filtre skal efterses regelmæssigt og skal som minimum kontrolleres med in-
tervaller svarende til leverandørens anbefalinger. 

Luftforurening 
› Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støvgener udenfor virk-

somhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige. 

› Afkasthøjder og luftmængder i afkast skal overholde de værdier, der er anført 
her. 

Afkast fra Nr. Min. afkasthøjde 
(m) 

Max. luftmængde 
(Nm3/s), tør 

Pillekøler 1 58,4 7,26 

RTO 2 59,6 7,14 

Hammermølle  59,3 19,19 

 
 Numrene henviser til kilde nr. jf. Bilag A i virksomhedens OML-beregning.
 Afkasthøjder måles over terræn 

› Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt 
som timemiddelværdier. 

Afkast fra Nr. Stof Emissionsgrænse 
mg/Nm3 

Pillekøler 1 Støv 
Lugt 

10 
5000 LE/Nm3 

RTO 2 Støv 
NOX 
TOC 
CO 
Furfural 
Lugt 

10 
50 
100 
500 
30 
6000 LE/Nm3 

Hammermølle 3 Støv 
Lugt 

5 
1500 LE/Nm3 

Emissionsgrænsen udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden 

udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0°C, 101,3kPa, tør gas) ved aktuel O2. NOx beregnes 

som NO2. 

› Når virksomheden er kommet i kontinuerlig drift, dog senest den 31/12 - 
2015, skal virksomheden gennem målinger dokumentere, at grænseværdierne i 
ovenstående vilkår er overholdt. 
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Dokumentationen skal inden 2 måneder, efter at målingerne er gennemført, sendes 
til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målin-
gen. Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt. 

Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 
Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. Der skal foretages 3 målinger 
af mindst 1 times varighed. Udtagning af lugtprøver kan ske over kortere tid. Må-
lingerne kan foretages samme dag. 

Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 må-
linger er mindre end eller lig med grænseværdien. 

For lugt gælder særskildt, at såfremt den relative standardafvigelse på måleresulta-
terne overskrider 50 % skal der: 

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

› Udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af måle-
seriens 2 højeste lugtemissioner 

Krav til luftmåling 

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift med mindre andet er aftalt 
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: 

Stof Analysemetode 

Bestemmelsen af koncentrationen af totalt 
partikulært materiale i strømmende gas 

MEL-02 

Bestemmelse af koncentrationer af kvæl-
stofoxider (NOX) i strømmende gas 

MEL-03 

Bestemmelse af koncentrationer kulilte 
(CO) i strømmende gas 

MEL-06 

Bestemmelse af koncentrationer af total 
organisk stof (TOC) i strømmende gas 

MEL-07 

Bestemmelse af koncentrationer af lugt i 
strømmende gas 

MEL-13 

Bestemmelse af koncentrationen af furfu-
ral i strømmende gas 

MEL-17 

 
Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har accepte-
ret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10 % af grænseværdi-
erne. 
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Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-11, skal være 
overholdt. 

Fortsatte årlige målinger kan efter gennemførelse af den første måling (senest 
31/12 - 2016) udlades, såfremt den tidligere gennemførte måling overholder maks. 
60 % af grænseværdierne. Dog skal kontrol gentages, når tilsynsmyndigheden fin-
der det påkrævet. Hvis grænseværdien er overholdt, kan der kun kræves én årlig 
måling. Udgifterne afholdes af virksomheden. 

Spildevand 
› Afledning af regnvand fra tankgrave skal styres manuelt 

Støj 
› Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag 

til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. 
De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydni-
veauer i dB(A). 

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 

Bolig 45 40 35 

Bolig/erhverv 55 45 40 

Erhverv 60 60 60 

Det åbne land 55 45 40 

 

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

› Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag 
med lavfrekvent støj eller infralyd i naboområderne overstiger nedenstående 
grænseværdier indendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentni-
veauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. 

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

G-vægtet infralyd-
niveau dB 

Beboelsesrum og 
lign. 

Kl. 07-18 25 85 

Kl. 18-07 20 85 



   
66 MAABJERG BIOETHANOL 

\\cowi.net\projects\A020000\A023690\3_Pdoc\DOC\VVM og MGK\Ansøgninger om miljøgodkendelse\Final miljøansøgninger\Måbjerg bioethanol\Endelig miljøansøgning 
28.11.12\Miljøansøgning_Maabjerg Bioethanol_rev 28.11.12.DOCX 

Kontorer og lign. 
støjfølsomme rum 

Hele døgnet 30 85 

Øvrige rum i virk-
somheder 

Hele døgnet 35 90 

 

› Vibrationer fra virksomheden må ikke overskride et KB-vægtet accelerations-
niveau Law på 80 dB re 10-6 M/sek2 i tidsrummet 07-18 og 75 dB re 10-6 
m/sek2 i tidsrummet 18-07 målt i de nærmeste beboelser uden for virksomhe-
dens areal, jf. orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, in-
fralyd og vibrationer i eksternt miljø. 

› Tilsynsmyndigheden kan forlange, at virksomheden skal dokumentere, at 
grænseværdierne for støj, infralyd og vibrationer, er overholdt. 

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes 
tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under må-
lingen. Dokumentation skal fremsendes både i papirformat og digitalt. 

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 virksom-
heder samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infra-
lyd og vibrationer i eksternt miljø. 

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift med mindre andet er 
aftalt med tilsynsmyndigheden. 

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

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

› Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdi-
er fratrukket ubestemtheden er mindre end lig med grænseværdien. Målinger-
nes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse 
med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 
dB(A). 

Affald 
› Affald, affaldsprodukter og biprodukter skal bortskaffes fortløbende. Maksi-

male oplag af biprodukter/affald som f.eks. ligning fremgår af tabel 1. 

› Tanke og beholdere til affald skal etableres med tætte låg og sider fro at mi-
nimere spild og lugtafgivelse. 
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› Oplag af affald, herunder lignin, må ikke give anledning til lugtgener uden for 
virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentli-
ge. 

Beskyttelse af jord og grundvand 
› Spild af kemikalier, produkter og affald skal straks opsamles og bortskaffes til 

godkendt behandlingsanlæg hvis det ikke kan genanvendes internt. 

› Tanke til ethanol, natriumhydroxid og øvrig kemikalietanke og propangas skal 
være sikret mod påkørsel. 

Indberetning/rapportering 
› Der skal foretages registrering over eftersyn af luftfiltre til afkast, med dato 

for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt fo-
rekommende driftsforstyrrelser. 

› Der skal foretages registrering over anvendte mængder af råvarer og hjælpe-
stoffer, inklusivt forbrug af olie/gas/el. Der skal endvidere registreres produce-
rede mængder affald. 

› Registreringerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til 
tilsynsmyndigheden. Registreringerne skal opbevares på virksomheden i 
mindst 3 år. 

› Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndighe-
den med følgende oplysninger: 

› Anvendte mængder råvarer 
› Anvendte mængder hjælpestoffer 
› Producerede mængder færdigvarer 
› For hver type affald: Afleverede mængder og afleveringssted, for farligt 

affald oplyses endvidere EAK-kode 
› Forbrug af energi og vand 
› Oplag af råvarer på statustidspunkt 
› Oplag af hjælpestoffer på statustidspunkt 
› Oplag af affald på statustidspunkt 
› Oplysninger om uheld 
› Oplysninger om modtagne klager over luft, lugt eller støj 

  
På baggrund af oplysningerne skal følgende nøgletal opstilles for virksomhe-
dens drift: 

› Energiforbrug pr. ton produceret ethanol 
› Ton produceret ethanol pr. ton råvare (halm) 

  
Registreringerne skal indsendes årligt til tilsynsmyndigheden senest 6 måne-



   
68 MAABJERG BIOETHANOL 

\\cowi.net\projects\A020000\A023690\3_Pdoc\DOC\VVM og MGK\Ansøgninger om miljøgodkendelse\Final miljøansøgninger\Måbjerg bioethanol\Endelig miljøansøgning 
28.11.12\Miljøansøgning_Maabjerg Bioethanol_rev 28.11.12.DOCX 

der efter statustidspunkt. Indberetning kan ske via et grønt regnskab, efter af-
tale med tilsynsmyndigheden. Første indberetning skal ske senest i 2016. 

Driftsforstyrrelser og uheld 
› Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, 

der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En 
skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde se-
nest en uge efter at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag 
der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i 
fremtiden. 

› Såfremt der sker nedbrud helt eller delvist af forureningsbegrænsende udstyr, 
skal den del af produktionen som er tilknyttet dette forureningsbegrænsende 
udstyr stoppes inden for en time. Produktionen/delproduktionen må først gen-
optages når det forureningsbegrænsende udstyr er bragt i orden. 

Ophør 
› Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at 

imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet til-
bage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foran-
staltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før drif-
ten ophører helt eller delvist. 

Der foreslås desuden følgende vilkår for udledning af overfladevand og drænvand 
til det offentlige regnvandssystem: 

Tilladelse til udledning af overfladevand og drænvand til 
offentligt regnvandssystem 
› Tilladelsen omfatter overfladevand fra parkeringsarealer og interne køreveje 

samt drænvand under tanke, dog ikke fra "sladredræn" under tankene 

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

› Bassinet skal etableres med sandfang, og det skal sikres, at der i forbindelse 
med indløbet til bassinet ikke sker ophvirvling m.v. af sedimenterede stoffer. 

› Sandfang skal tømmes en gang årligt og tømningen skal være en bundtøm-
ning, hvor sandfanget oprenses fuldstændigt for sand og slam. Der skal foreta-
ges visuel kontrol ved tømningen. Konstruktionsfejl og -mangler skal udbed-
res hurtigst muligt. Materialet skal bortskaffes efter kommunens anvisninger. 

› Afløbet fra regnvandsbassinet skal være dykket og der skal etableres skyde-
spjæld, således at der i  tilfælde af uheld/spild kan lukkes af i afløbet fra bassi-
net. 
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› I tilfælde af uheld/udslip m.v. af forurenende stoffer skal bassinet lukkes af, 
spildet opsamles og bortskaffes i overensstemmelse med Holstebro Kommu-
nes anvisninger. 

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

› Tilslutningen skal ske til spildevandsforsyningens regnvandsledning, og det 
skal ske efter nærmere aftale med Vestforsyning Spildevand A/S. 

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

Endelig foreslås følgende vilkår for tilslutning af processpildevand til kommunalt 
rensningsanlæg: 

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

vand fra anlægget til offentlig kloak: 

› Samlet udledningsmængde til offentlig spildevandskloak fra Måbjerg 
Bioethanol må ikke overstige 22 m3/h svarende til en årlig spildevands-
mængde på 195.000 m3. 

› Udledningen af organisk stof til offentlig spildevandskloak fra Måbjerg 
Bioethanol må ikke overstige 17,5 tons COD/år svarende til ca. 400-500 
PE (COD). 

› Holstebro Kommune kan kræve op til 6 årlige spildevandsanalyser der 
dokumentere at ovenstående vilkår overholdes. 
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 Oplysninger om driftsforstyrrelser og 
uheld 

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 
Anlægget opbygges på baggrund af de erfaringer der er indhentet på demonstrati-
onsanlægget i Kalundborg og der træffes foranstaltninger for at undgå driftspro-
blemer konstateret på dette anlæg.  

40) Mennesker og miljø 
Der henvises til beskrivelsen af dette i VVM redegørelsen for MEC projektet. 
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 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. 



   
72 MAABJERG BIOETHANOL 

\\cowi.net\projects\A020000\A023690\3_Pdoc\DOC\VVM og MGK\Ansøgninger om miljøgodkendelse\Final miljøansøgninger\Måbjerg bioethanol\Endelig miljøansøgning 
28.11.12\Miljøansøgning_Maabjerg Bioethanol_rev 28.11.12.DOCX 

 Ikke-teknisk resume 

42) Resume 
Der er ansøgt om et fuldskala produktionsanlæg for 2. generations biothanol base-
ret på halm som råvare. Produktionen er designet til at kunne levere 75 mio. liter 
ethanol pr. år, og vil således være en væsentlig bidragsyder til at regeringens mål-
sætning om at tilsætte 10 % bioethanol til benzin kan opfyldes.  
 
Anlægget indgår i symbiose med det eksisterende Maabjergværk som leverer damp 
til bioethanolanlægget, og som modtager biproduktet lignin til forbrænding samt 
kondensat og kølevand. Bioethanolanlægget leverer desuden gas til Måbjerg Bioe-
nergy fra udrådning af slam fra anlæggets spildevandsrensningsanlæg. 
 
Anlæggets miljøpåvirkninger omfatter i det væsentlige lugt og støvemission, spil-
devand primært fra vandindholdet i halmen og støjpåvirkning fra halmtransporter. 
Anlægget vil ikke have store ethanollagre, og vil derfor ikke være en risikovirk-
somhed. 
 
Der etableres posefilter til at reducere støvindholdet og et luftforbrændingsanlæg 
(RTO) og/eller biofilter til at reducere emissionen af ethanol og andre lugtende or-
ganiske stoffer. De vejledende grænseværdier for lugt, støv og NO2 vil derved kun-
ne overholdes, og emissionen af ethanol og andre organiske stoffer i luftafkast re-
duceres med ca 98 %.  
 
Der etableres desuden et avanceret spildevandsrensningsanlæg, der sikrer at en 
meget stor del af spildevandet kan genbruges. Slam fra renseanlægget udrådnes 
med henblik på gasproduktion.  
 
På grund af de store mængder halm der skal tilføres anlægget, forventes ca. 155 
lastbiltransporter om dagen til anlægget. Der er udført støjberegninger der viser at 
de vejledende støjgrænser i naboområderne kan overholdes.  
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 Bilag 
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Bilag A OML-beregninger for Maabjerg BioEthanol 
Dato: 2012/10/17                      OML-Multi PC-version 20030312/5.03                      Side   1 
                                            Danmarks Miljøundersøgelser 
                             Licens til COWI A/S, Jens Christian Skous vej 9, Århus C  
 
  
 
 
 
  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid): 
 
    Start af beregningen        =  760101 kl.  1 
    Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24 
 
 
 
  Meteorologiske data er fra: Kastrup      
 
 
 
  Koordinatsystem. 
 
    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader). 
    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i 
    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 
 
 
 
  Receptordata. 
 
    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 
 
    Største terrænhældning =     0 grader 
 
    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 10 koncentriske cirkler 
    med centrum x,y:          0.,         0. 
    og radierne (m):        100.        200.        300.        400.        500. 
                            600.        800.       1000.       1500.       2000. 
 
    Alle terrænhøjder    =   0.0 m. 
 
    Alle receptorhøjder  =   1.5 m. 
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Dato: 2012/10/17                      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: 
                                                                               Lugt     Støv     Furfur 
    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 
    1 Pillekøl        0.        0.   0.0  58.4  50.   7.64  0.85  1.00  22.0   0.2830   0.0730   0.0000 
    2 RTO           201.       24.   0.0  59.6 190.   9.52  1.10  1.20   0.0   0.3342   0.0710   0.2140 
    3 Hammølle      271.        9.   0.0  59.3  20.  19.44  1.20  1.30  15.0   0.2245   0.0960   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                 0.0                       3.5 
             2                17.0                      19.6 
             3                18.4                       2.2 
 
 
   Retningsafhængige bygningsdata (kun retninger med bygningshjøde større end nul er medtaget). 
 
    Kilde nr.  2: 
           Retning  Højde[m] Afstand[m] 
               190    30.0     35.0 
               200    30.0     30.0 
               210    30.0     25.0 
               220    30.0     20.0 
               230    30.0     15.0 
               240    30.0     10.0 
               250    30.0      7.5 
               260    30.0      5.0 
               270    25.0      5.0 
               280    25.0     10.0 
               290    25.0     15.0 
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Dato: 2012/10/17                      OML-Multi PC-version 20030312/5.03                      Side   3 
                                            Danmarks Miljøundersøgelser 
 
 
  Side til advarsler. 
 
 
 
    *****************   ADVARSEL  **************** 
 
    ADVARSEL FRA OML-MULTI: 
    Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning  
    i dennes indflydelsesområde. 
    Fundet første gang for receptor nr. 112 og en  
    bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr.  2. 
    Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med  
    betydelig usikkerhed. 
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Dato: 2012/10/17                      OML-Multi PC-version 20030312/5.03                      Side   4 
                                            Danmarks Miljøundersøgelser 
 
 
  
  
  
  
  
    Lugt     Periode: 760101-761231 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)       100      200      300      400      500      600      800     1000     1500     2000 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       0      1.51E+00 2.93E+00 2.79E+00 2.72E+00 2.39E+00 2.45E+00 2.06E+00 1.83E+00 1.80E+00 1.47E+00 
      10      1.36E+00 3.10E+00 2.70E+00 2.73E+00 2.66E+00 2.34E+00 2.00E+00 1.99E+00 1.64E+00 1.48E+00 
      20      1.40E+00 2.79E+00 2.52E+00 2.77E+00 2.56E+00 2.41E+00 2.16E+00 2.29E+00 2.13E+00 1.84E+00 
      30      1.43E+00 2.16E+00 2.73E+00 2.66E+00 2.73E+00 2.67E+00 2.39E+00 2.45E+00 2.34E+00 1.80E+00 
      40      1.54E+00 2.02E+00 2.55E+00 2.72E+00 2.91E+00 2.70E+00 2.54E+00 2.64E+00 2.18E+00 1.69E+00 
      50      1.35E+00 2.43E+00 2.79E+00 2.65E+00 2.75E+00 2.68E+00 2.76E+00 2.94E+00 2.55E+00 1.88E+00 
      60      1.29E+00 2.08E+00 2.26E+00 2.49E+00 3.32E+00 3.48E+00 3.12E+00 3.43E+00 2.62E+00 2.14E+00 
      70      1.79E+00 1.97E+00 2.19E+00 3.03E+00 3.80E+00 3.53E+00 3.88E+00 3.95E+00 3.20E+00 2.23E+00 
      80      2.12E+00 1.30E+00 1.88E+00 2.60E+00 3.84E+00 4.14E+00 4.70E+00 4.70E+00 3.41E+00 2.44E+00 
      90      2.42E+00 1.40E+00 2.25E+00 2.62E+00 3.55E+00 4.53E+00 4.47E+00 3.88E+00 2.68E+00 1.82E+00 
     100      2.84E+00 1.56E+00 2.37E+00 2.57E+00 3.09E+00 3.79E+00 3.82E+00 3.57E+00 2.31E+00 1.71E+00 
     110      2.78E+00 1.82E+00 2.46E+00 2.85E+00 2.67E+00 3.12E+00 3.17E+00 3.05E+00 2.34E+00 1.78E+00 
     120      2.81E+00 2.06E+00 2.61E+00 2.38E+00 2.22E+00 2.43E+00 2.44E+00 2.45E+00 2.15E+00 1.74E+00 
     130      2.48E+00 2.40E+00 2.94E+00 2.53E+00 2.19E+00 2.14E+00 1.93E+00 1.99E+00 1.49E+00 1.04E+00 
     140      2.32E+00 2.46E+00 2.93E+00 2.57E+00 2.36E+00 2.18E+00 2.05E+00 2.02E+00 1.78E+00 1.49E+00 
     150      2.37E+00 2.31E+00 2.90E+00 2.81E+00 2.53E+00 2.27E+00 2.04E+00 1.85E+00 1.72E+00 1.30E+00 
     160      2.25E+00 2.50E+00 2.61E+00 2.84E+00 2.66E+00 2.34E+00 2.02E+00 1.82E+00 1.58E+00 1.29E+00 
     170      2.25E+00 2.69E+00 2.88E+00 2.79E+00 2.58E+00 2.49E+00 2.24E+00 1.95E+00 1.66E+00 1.31E+00 
     180      2.24E+00 2.84E+00 2.99E+00 2.80E+00 2.64E+00 2.46E+00 2.54E+00 2.46E+00 1.79E+00 1.44E+00 
     190      2.37E+00 3.15E+00 3.20E+00 3.17E+00 2.79E+00 2.51E+00 2.35E+00 2.18E+00 1.95E+00 1.59E+00 
     200      2.37E+00 3.13E+00 3.11E+00 2.93E+00 2.72E+00 2.54E+00 2.23E+00 1.98E+00 1.99E+00 1.46E+00 
     210      2.40E+00 3.11E+00 3.13E+00 2.79E+00 2.74E+00 2.60E+00 2.63E+00 2.50E+00 2.01E+00 1.43E+00 
     220      2.35E+00 3.09E+00 3.35E+00 3.09E+00 2.89E+00 2.88E+00 3.03E+00 2.97E+00 2.25E+00 1.64E+00 
     230      2.49E+00 3.63E+00 3.88E+00 3.60E+00 3.30E+00 3.33E+00 3.48E+00 3.33E+00 2.55E+00 1.89E+00 
     240      2.49E+00 4.24E+00 4.02E+00 3.70E+00 3.78E+00 4.01E+00 3.93E+00 3.52E+00 2.54E+00 1.89E+00 
     250      2.84E+00 4.06E+00 4.17E+00 4.37E+00 4.71E+00 4.61E+00 4.34E+00 3.72E+00 2.60E+00 1.88E+00 
     260      2.79E+00 4.26E+00 4.39E+00 4.72E+00 4.97E+00 5.00E+00 4.51E+00 3.85E+00 2.80E+00 2.13E+00 
     270      2.67E+00 3.96E+00 3.57E+00 4.17E+00 4.54E+00 4.50E+00 4.14E+00 3.58E+00 2.59E+00 1.86E+00 
     280      2.47E+00 2.82E+00 3.47E+00 3.86E+00 4.28E+00 4.29E+00 3.84E+00 3.34E+00 2.22E+00 1.54E+00 
     290      2.05E+00 2.34E+00 2.79E+00 3.13E+00 3.57E+00 3.76E+00 3.59E+00 3.24E+00 2.40E+00 1.84E+00 
     300      1.91E+00 2.62E+00 2.91E+00 3.09E+00 3.04E+00 3.04E+00 3.05E+00 2.90E+00 2.11E+00 1.55E+00 
     310      1.68E+00 2.77E+00 2.88E+00 2.98E+00 2.85E+00 2.76E+00 2.58E+00 2.53E+00 2.06E+00 1.50E+00 
     320      1.79E+00 2.35E+00 2.67E+00 2.66E+00 2.66E+00 2.47E+00 2.34E+00 2.36E+00 1.97E+00 1.45E+00 
     330      1.69E+00 2.39E+00 2.99E+00 2.79E+00 2.69E+00 2.36E+00 2.24E+00 2.15E+00 1.79E+00 1.44E+00 
     340      1.57E+00 2.64E+00 3.03E+00 2.83E+00 2.46E+00 2.27E+00 2.18E+00 2.00E+00 1.62E+00 1.21E+00 
     350      1.55E+00 3.27E+00 2.96E+00 2.56E+00 2.46E+00 2.29E+00 2.18E+00 1.96E+00 1.64E+00 1.31E+00 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Maksimum= 5.00E+00 i afstand   600 m og retning 260 grader i måned 10. 
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Dato: 2012/10/17                      OML-Multi PC-version 20030312/5.03                      Side   5 
                                            Danmarks Miljøundersøgelser 
 
 
  
  
  
  
  
    Støv     Periode: 760101-761231 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)       100      200      300      400      500      600      800     1000     1500     2000 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       0      6.15E-01 8.83E-01 7.61E-01 8.45E-01 8.29E-01 7.81E-01 6.71E-01 5.85E-01 5.32E-01 4.30E-01 
      10      5.55E-01 8.90E-01 8.92E-01 9.49E-01 9.15E-01 7.41E-01 6.09E-01 6.30E-01 4.93E-01 4.42E-01 
      20      5.39E-01 7.64E-01 8.71E-01 1.01E+00 8.46E-01 7.47E-01 6.50E-01 7.10E-01 5.75E-01 5.33E-01 
      30      5.45E-01 6.59E-01 9.26E-01 9.52E-01 8.75E-01 8.13E-01 7.22E-01 7.35E-01 6.92E-01 5.15E-01 
      40      5.53E-01 7.15E-01 9.46E-01 9.01E-01 9.13E-01 8.48E-01 6.91E-01 7.64E-01 6.40E-01 4.81E-01 
      50      5.73E-01 7.19E-01 8.11E-01 9.63E-01 9.09E-01 8.32E-01 7.70E-01 8.43E-01 7.20E-01 5.55E-01 
      60      5.51E-01 5.67E-01 7.71E-01 7.76E-01 1.05E+00 1.09E+00 8.79E-01 9.39E-01 7.33E-01 5.84E-01 
      70      7.67E-01 6.05E-01 5.64E-01 8.29E-01 1.21E+00 1.12E+00 1.06E+00 1.10E+00 9.03E-01 6.42E-01 
      80      9.06E-01 3.75E-01 4.86E-01 6.72E-01 1.02E+00 1.24E+00 1.31E+00 1.33E+00 9.84E-01 7.07E-01 
      90      1.04E+00 3.66E-01 5.79E-01 6.76E-01 1.02E+00 1.34E+00 1.30E+00 1.18E+00 8.04E-01 5.53E-01 
     100      1.21E+00 4.17E-01 6.12E-01 6.76E-01 9.61E-01 1.22E+00 1.12E+00 1.04E+00 6.78E-01 5.16E-01 
     110      1.19E+00 5.68E-01 6.35E-01 7.47E-01 7.67E-01 9.48E-01 9.88E-01 8.62E-01 6.86E-01 5.18E-01 
     120      1.20E+00 8.06E-01 9.15E-01 6.15E-01 6.97E-01 7.20E-01 7.79E-01 7.01E-01 6.26E-01 5.02E-01 
     130      1.06E+00 9.49E-01 1.05E+00 8.23E-01 6.64E-01 6.26E-01 5.75E-01 5.85E-01 4.59E-01 3.17E-01 
     140      9.84E-01 9.34E-01 1.03E+00 9.37E-01 7.38E-01 6.47E-01 5.81E-01 6.21E-01 5.52E-01 4.33E-01 
     150      9.74E-01 8.97E-01 9.61E-01 1.03E+00 8.86E-01 7.26E-01 5.81E-01 5.31E-01 4.89E-01 3.90E-01 
     160      9.23E-01 8.65E-01 8.94E-01 9.38E-01 9.29E-01 7.88E-01 6.32E-01 5.64E-01 4.49E-01 3.88E-01 
     170      8.74E-01 8.49E-01 8.93E-01 8.77E-01 8.53E-01 7.74E-01 7.01E-01 6.11E-01 5.03E-01 3.58E-01 
     180      8.45E-01 8.48E-01 8.77E-01 8.16E-01 7.75E-01 7.60E-01 7.14E-01 7.50E-01 5.25E-01 4.08E-01 
     190      8.58E-01 9.16E-01 8.74E-01 8.61E-01 7.73E-01 7.27E-01 6.40E-01 6.28E-01 5.25E-01 4.38E-01 
     200      8.81E-01 9.40E-01 8.46E-01 8.20E-01 7.83E-01 7.61E-01 6.65E-01 5.83E-01 5.51E-01 4.23E-01 
     210      8.28E-01 9.82E-01 9.28E-01 8.31E-01 7.96E-01 8.14E-01 7.68E-01 7.11E-01 5.52E-01 4.13E-01 
     220      8.04E-01 9.31E-01 9.39E-01 8.68E-01 8.61E-01 8.38E-01 8.52E-01 8.24E-01 6.36E-01 4.56E-01 
     230      7.95E-01 1.05E+00 1.11E+00 9.95E-01 9.31E-01 9.38E-01 9.46E-01 9.21E-01 7.03E-01 5.31E-01 
     240      8.52E-01 1.22E+00 1.19E+00 1.06E+00 1.02E+00 1.08E+00 1.06E+00 9.75E-01 7.23E-01 5.22E-01 
     250      9.30E-01 1.21E+00 1.17E+00 1.24E+00 1.31E+00 1.29E+00 1.19E+00 1.04E+00 7.19E-01 5.32E-01 
     260      9.57E-01 1.29E+00 1.23E+00 1.32E+00 1.37E+00 1.40E+00 1.26E+00 1.08E+00 7.94E-01 5.94E-01 
     270      9.27E-01 1.13E+00 1.07E+00 1.24E+00 1.30E+00 1.29E+00 1.19E+00 1.02E+00 7.29E-01 5.22E-01 
     280      8.16E-01 9.43E-01 1.15E+00 1.13E+00 1.24E+00 1.23E+00 1.11E+00 9.39E-01 6.29E-01 4.42E-01 
     290      6.96E-01 9.04E-01 8.77E-01 9.25E-01 1.06E+00 1.09E+00 1.03E+00 9.43E-01 6.94E-01 5.23E-01 
     300      6.56E-01 8.60E-01 9.52E-01 9.08E-01 9.27E-01 8.98E-01 8.76E-01 8.42E-01 6.09E-01 4.37E-01 
     310      6.16E-01 8.22E-01 8.81E-01 8.74E-01 8.73E-01 8.41E-01 7.95E-01 7.56E-01 5.80E-01 4.31E-01 
     320      5.80E-01 8.32E-01 8.62E-01 8.70E-01 8.41E-01 7.69E-01 7.02E-01 7.18E-01 5.94E-01 4.25E-01 
     330      5.80E-01 7.86E-01 8.73E-01 9.16E-01 7.68E-01 7.49E-01 7.11E-01 6.71E-01 5.31E-01 4.04E-01 
     340      5.91E-01 8.31E-01 9.43E-01 7.98E-01 7.02E-01 7.34E-01 6.85E-01 6.34E-01 4.82E-01 3.57E-01 
     350      6.23E-01 8.93E-01 8.33E-01 7.71E-01 7.58E-01 7.36E-01 7.15E-01 5.84E-01 4.99E-01 4.09E-01 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Maksimum= 1.40E+00 i afstand   600 m og retning 260 grader i måned 10. 
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Dato: 2012/10/17                      OML-Multi PC-version 20030312/5.03                      Side   6 
                                            Danmarks Miljøundersøgelser 
 
 
  
  
  
  
  
    Furfur   Periode: 760101-761231 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)       100      200      300      400      500      600      800     1000     1500     2000 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       0      1.19E-01 3.46E-01 5.86E-01 7.92E-01 8.06E-01 8.32E-01 6.54E-01 5.57E-01 4.97E-01 3.84E-01 
      10      1.11E-01 2.50E-01 5.65E-01 8.09E-01 8.68E-01 8.36E-01 6.93E-01 6.95E-01 4.98E-01 3.86E-01 
      20      7.48E-02 1.68E-01 5.94E-01 8.26E-01 8.85E-01 7.66E-01 8.30E-01 9.79E-01 6.45E-01 5.14E-01 
      30      4.39E-02 1.01E-01 5.58E-01 7.99E-01 9.57E-01 1.05E+00 9.98E-01 1.06E+00 7.71E-01 5.24E-01 
      40      2.84E-02 2.52E-02 4.01E-01 9.72E-01 9.34E-01 1.09E+00 1.20E+00 1.11E+00 6.97E-01 4.92E-01 
      50      1.21E-02 9.35E-03 2.57E-01 5.41E-01 6.95E-01 1.09E+00 1.31E+00 1.14E+00 7.37E-01 5.32E-01 
      60      9.58E-03 4.43E-05 6.21E-02 3.67E-01 8.18E-01 1.12E+00 1.26E+00 1.14E+00 7.53E-01 5.35E-01 
      70      8.41E-03 0.00E+00 3.37E-02 4.61E-01 6.75E-01 1.02E+00 1.27E+00 1.14E+00 8.37E-01 5.89E-01 
      80      1.57E-02 0.00E+00 3.16E-02 2.90E-01 8.41E-01 1.02E+00 1.23E+00 1.20E+00 8.81E-01 6.30E-01 
      90      2.50E-02 0.00E+00 5.79E-02 1.29E-01 4.73E-01 7.79E-01 9.80E-01 8.48E-01 6.09E-01 4.32E-01 
     100      4.84E-02 0.00E+00 1.85E-02 2.13E-01 6.56E-01 9.12E-01 9.94E-01 9.13E-01 6.09E-01 4.29E-01 
     110      5.95E-02 3.69E-03 2.26E-02 2.19E-01 5.25E-01 8.65E-01 7.86E-01 7.97E-01 6.10E-01 4.15E-01 
     120      6.89E-02 2.65E-02 6.05E-02 1.35E-01 5.02E-01 6.66E-01 6.94E-01 5.70E-01 4.87E-01 4.00E-01 
     130      9.47E-02 1.33E-01 3.18E-01 2.34E-01 3.12E-01 3.94E-01 5.25E-01 5.37E-01 4.10E-01 2.54E-01 
     140      1.35E-01 3.24E-01 6.50E-01 5.41E-01 5.30E-01 3.67E-01 6.04E-01 5.45E-01 3.87E-01 2.97E-01 
     150      1.86E-01 4.38E-01 9.75E-01 7.67E-01 7.19E-01 7.11E-01 5.48E-01 4.68E-01 5.13E-01 3.82E-01 
     160      2.56E-01 4.86E-01 8.97E-01 1.03E+00 8.30E-01 8.16E-01 7.36E-01 5.63E-01 3.91E-01 3.02E-01 
     170      3.37E-01 4.64E-01 8.69E-01 1.01E+00 1.17E+00 1.14E+00 8.36E-01 7.41E-01 5.03E-01 3.28E-01 
     180      4.17E-01 4.66E-01 8.29E-01 9.58E-01 1.11E+00 9.76E-01 1.17E+00 9.67E-01 5.63E-01 4.01E-01 
     190      4.94E-01 5.85E-01 8.18E-01 8.78E-01 8.58E-01 9.86E-01 1.04E+00 8.65E-01 5.78E-01 4.36E-01 
     200      5.72E-01 7.13E-01 8.16E-01 1.08E+00 1.09E+00 1.06E+00 6.85E-01 5.87E-01 4.63E-01 4.08E-01 
     210      5.68E-01 8.48E-01 1.02E+00 1.20E+00 1.15E+00 1.11E+00 1.01E+00 8.72E-01 5.38E-01 3.92E-01 
     220      6.08E-01 8.87E-01 1.02E+00 1.19E+00 1.18E+00 1.25E+00 1.11E+00 9.54E-01 6.20E-01 4.28E-01 
     230      5.76E-01 8.31E-01 1.13E+00 1.21E+00 1.19E+00 1.22E+00 1.08E+00 9.85E-01 6.60E-01 4.70E-01 
     240      7.28E-01 8.46E-01 1.13E+00 1.10E+00 1.10E+00 1.14E+00 1.04E+00 9.11E-01 6.23E-01 4.42E-01 
     250      6.68E-01 9.62E-01 1.09E+00 1.27E+00 1.23E+00 1.16E+00 1.04E+00 8.64E-01 6.04E-01 4.63E-01 
     260      6.22E-01 9.40E-01 1.13E+00 1.21E+00 1.22E+00 1.17E+00 1.02E+00 8.92E-01 6.61E-01 4.95E-01 
     270      5.85E-01 7.78E-01 8.97E-01 9.61E-01 9.67E-01 9.51E-01 8.40E-01 7.48E-01 5.82E-01 4.42E-01 
     280      4.66E-01 7.68E-01 9.61E-01 1.01E+00 1.02E+00 9.87E-01 8.92E-01 7.48E-01 5.12E-01 3.63E-01 
     290      4.31E-01 7.37E-01 9.34E-01 1.01E+00 1.00E+00 1.00E+00 9.18E-01 7.89E-01 5.58E-01 4.35E-01 
     300      3.69E-01 6.55E-01 8.88E-01 1.03E+00 1.00E+00 9.87E-01 8.86E-01 7.76E-01 5.06E-01 3.45E-01 
     310      3.00E-01 6.16E-01 8.10E-01 9.90E-01 9.19E-01 8.53E-01 8.15E-01 7.22E-01 5.11E-01 3.76E-01 
     320      2.60E-01 4.66E-01 5.93E-01 7.25E-01 8.27E-01 8.36E-01 7.76E-01 6.87E-01 5.10E-01 3.83E-01 
     330      1.91E-01 3.06E-01 5.25E-01 7.19E-01 7.82E-01 8.24E-01 7.02E-01 6.74E-01 4.85E-01 3.54E-01 
     340      1.44E-01 3.28E-01 7.07E-01 7.92E-01 7.06E-01 7.84E-01 6.94E-01 6.18E-01 5.21E-01 3.64E-01 
     350      1.23E-01 3.75E-01 6.05E-01 7.32E-01 9.05E-01 7.78E-01 7.08E-01 6.15E-01 4.18E-01 3.11E-01 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Maksimum= 1.31E+00 i afstand   800 m og retning  50 grader i måned 11. 
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1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF 
SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 

1.1 Produkt information 

 

 Handelsnavn 
NATRONLUD 27,65%  
 

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

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt 

 Produktion af pulp, papir og papirprodukter. 

 Produktion af kemikalier, kemikalieprodukter og syntetiske fibre. 

 Vandbehandling. 

 Anbefalede begrænsninger i brugen 

 Det er ingen bruk som frarådes. 

  
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

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

 

1.4 Nødtelefon 

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

2. FAREIDENTIFIKATION 

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassificering iht. Forordning (EF) 1272/2008
Hudætsning; Kategori 1A; Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. 

Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF
Ætsende;  Alvorlig ætsningsfare. 
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2.2 Mærkningselementer 

 

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

Farepiktogrammer :      

  Ætsende     

R-Sætning(er) : R35 Alvorlig ætsningsfare. 
 

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

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

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

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

 
Farebestemmende komponent(er) for etikettering: 

1310-73-2 Natriumhydroxid 
 
Yderligere oplysninger : Produktet er klassificeret og mærket i henhold til EU-direktiver 

eller respektive nationale love. 
 

2.3 Andre farer 

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

3.2 Blandinger 

 
CAS/EU 
nummer/REACH 
Registreringsnum
mer 

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

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

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

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

 C ,R35 
 

  

Yderligere oplysninger 

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

   

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 

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

sikkerhedsdatablad, hvis muligt).  
Indånding
 Søg frisk luft.  

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

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

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

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

 
4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Behandling :   Ingen information tilgængelig. 
 

 

5. BRANDBEKÆMPELSE 

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

Uegnet 
slukningsmiddel 

:   CO2 pulver 

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

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

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

 
5.4 Specifikke fremgangsmåder 
 Selve produktet brænder ikke.  

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 

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

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

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

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

6.4 Henvisning til andre punkter 
 Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet.  

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 

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

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

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

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

metallegeringer, f.eks. messing 
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 Lagerstabilitet: 

Opbevaringstemperatur > 12 °C 

  
7.3 Særlige anvendelser 

 ikke anvendelig 

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 

 
8.1 Grænseværdier for eksponering 

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

overskrides. 
 

8.2 Eksponeringskontrol 

 

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

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

 Handske materiale: butylgummi, Gennemtrængningshastighed: > 480 min 

 Handske materiale: Chloropren, Gennemtrængningshastighed: > 480 min 

 Handske materiale: Nitrilgummi, Gennemtrængningshastighed: > 480 min 

 Handske materiale: naturgummi, Gennemtrængningshastighed: > 480 min 

 Handske materiale: PVC, Gennemtrængningshastighed: > 480 min 

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

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

Beskyttelse af øjne
 Tætsluttende beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.  

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

Åndedrætsværn
 Brug åndedrætsværn hvis nødvendigt. (filter P3) 

8.2.3 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet 

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

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Generel information (udseende, lugt)  

Tilstandsform væske, 

Farve farveløs 
 

Lugt lugtfri 
  

 
Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø 

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

ingen data tilgængelige 
 

Eksplosive egenskaber: 

Laveste eksplosionsgrænse  
ingen data tilgængelige 

Højeste eksplosionsgrænse   
ingen data tilgængelige 

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

 
Opløselighed: 

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

Fedt opløselighed ( 
opløsningsmiddel - olie skal 
specificeres) 

 
ingen data tilgængelige 

Opløselighed i andre 
opløsningsmidler 

opløsningsmiddel: Alkohol 
 
opløselig 

 opløsningsmiddel: Glycerol 
 
opløselig 

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand  
ingen data tilgængelige 

 
Viskositet: 

Viskositet, dynamisk  
ingen data tilgængelige 

  
 

9.2 Andre oplysninger 
Overfladespænding ikke bestemt 
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10. STABILITET OG REAKTIVITET 

10.1 Reaktivitet 

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

10.2 Kemisk stabilitet 

Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold. 

10.3 Risiko for farlige reaktioner 

Farlige reaktioner : Afgiver hydrogen under reagering med metaller. 
 

10.4 Forhold, der skal undgås 

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

10.5 Materialer, der skal undgås 

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

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter 

Farlige 
nedbrydningsprodukter 

: Thermiske nedbrydningsprodukter: 
natriumoxid 
 

 

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Akut toksicitet 

 
 

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

 
Irritation og ætsning  

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

 

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

 

Sensibilisering 

 
ingen data tilgængelige   

 
Langtids toksicitet  

Toksicitet ved gentagen dosering 
 
Bemærkninger: ingen data tilgængelige  

 

Natriumhydroxid: 
 
Mutagenicitet 

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

 
 
 

Menneskelig erfaring 

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

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

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

12. MILJØOPLYSNINGER 

12.1 Økotoksiske virkninger 

Giftig i vand 

 
Der findes ingen data på selve produktet.  

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

 
Giftig overfor andre organismer 

 

 
Bemærkninger: Der findes ingen data på selve produktet. 

 
Natriumhydroxid: 
 
Alvorlig ætsningsfare.  

 

12.2 Persistens og nedbrydelighed 

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

 
12.3 Bioakkumuleringspotentiale 

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

12.4.Mobilitet i jord 

Mobilitet 
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Damptryk: < 1 HPa 

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

 
 
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

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

 
12.6 Andre negative virkninger 

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

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE 

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

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

14. TRANSPORTOPLYSNINGER 

14.1 UN-nummer 1824 

Vejtransport 
ADR /RID: 
Godsbetegnelse:  

14.2UN Betegnelse på 
forsendelsen 

NATRIUMHYDROXIDOPLØSNING 

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

UN1824, SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 

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

UN1824, Sodium hydroxide solution 

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

  

Ingen kendte. 

 

15. OPLYSNINGER OM REGULERING 

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

 
 
Andre regulativer : Ingen. 

 
 

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

16. ANDRE OPLYSNINGER 

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

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

Rådgivning om oplæring/instruktion 

Kontakt fabrikanten. 
Yderligere oplysninger 

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

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

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

Relevante ændringer er blevet markeret med lodrette linier.  
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1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF 
SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 

1.1 Produkt information 

 

 Handelsnavn 
Natronlud 46%  
 

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

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt 

 Produktion af pulp, papir og papirprodukter. 

 Produktion af kemikalier, kemikalieprodukter og syntetiske fibre. 

 Produktion af vaskemiddel, kosmetik og toiletartikler. 

 Rensning af håndteringsudstyr til fødevarer, mælk og mejeriprodukter. 

 Vandbehandling. 

 Anbefalede begrænsninger i brugen 

 Det er ingen bruk som frarådes. 

  
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

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

 

1.4 Nødtelefon 

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

2. FAREIDENTIFIKATION 

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen 

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

 
2.2 Mærkningselementer 

 

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

Farepiktogrammer :      

  Ætsende     

R-Sætning(er) : R35 Alvorlig ætsningsfare. 
 

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

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

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

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

 
Farebestemmende komponent(er) for etikettering: 

1310-73-2 Natriumhydroxid 
 

2.3 Andre farer 

 
 
 

 
Natriumhydroxid er en stærk base og den reagerer voldsomt med vand under kraftig varmedannelse. 
Reaktion med nogle metaller udvikler brandfarlig brint gas. 
 

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 

3.2 Blandinger 

 
CAS/EU 
nummer/REACH 

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

Klassificering iht. EU 
direktiverne 67/548/EØF 
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Registreringsnum
mer 

eller 1999/45/EF 

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

Natriumhydroxid    46 % Skin Corr. Kategori 1A,H314 
Met. Corr. Kategori 1,H290 
 

 C ,R35 
 

    

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 

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

sikkerhedsdatablad, hvis muligt).  
Indånding
 Søg frisk luft.  

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

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

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

giftinformationen. 
4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Symptomer :   Hudirritation 

Øjenirritation 
Indtagelse:, Smerte, Bevidstløshed, vævsskade 
 

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Behandling :   Symptomatisk behandling. 
 
 
 

 

5. BRANDBEKÆMPELSE 

5.1 Slukningsmidler 
 
Slukningsmidler :   Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale 

omstændigheder og det omgivne miljø. 
Uegnet 
slukningsmiddel 

:   CO2 pulver 

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

natriumhydroxid opløsning kan frigive så meget varme at opløsningen begynder at koge. Brug ikke en 
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fast vandstråle da det vil sprøjte og sprede natriumhydroxidopløsningen. Kontakt med visse metaller 
(f.eks. Aluminum, zink) kan danne eksplosive gasblandinger med luft. 
 

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

 
5.4 Specifikke fremgangsmåder 
 Selve produktet brænder ikke.  

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 

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

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

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

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

6.4 Henvisning til andre punkter 
 Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet.  

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 

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

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

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

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

Kobber, metallegeringer, f.eks. messing 
 Lagerstabilitet: 

Opbevaringstemperatur > 12 °C 
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7.3 Særlige anvendelser 

 ikke anvendelig 

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 

 
8.1 Grænseværdier for eksponering 

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

overskrides. 
 

8.2 Eksponeringskontrol 

 

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

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

 Handske materiale: butylgummi, Gennemtrængningshastighed: > 480 min 

 Handske materiale: PVC, Gennemtrængningshastighed: > 480 min 

 Handske materiale: polychloropren med naturgummi foring, Gennemtrængningshastighed: > 480 min 

 Handske materiale: Nitrilgummi, Gennemtrængningshastighed: > 480 min 

 Handske materiale: Fluorineret gummi, Gennemtrængningshastighed: > 480 min 

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

Beskyttelse af øjne
 Kemikalieresistent brille skal anvendes.  
 Hvis sprøjt kan opstå, brug: Tætsiddende sikkerhedsbriller og ansigtsskærm. 

Beskyttelse af hud og krop 
 Brug særligt arbejdstøj. Hvis sprøjt kan opstå, brug: Gummi- eller plaststøvler 

Åndedrætsværn
 I tilfælde af støv- eller aerosoludvikling brug åndedrætsværn med godkendt filter. (filter P2) 

8.2.3 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet 

 Forebyg produktet udledes til miljøet.  
 

9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER 

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Generel information (udseende, lugt)  

Tilstandsform væske, 
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Farve farveløs 
 

Lugt lugtfri 
  

 
Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø 

pH-værdi 14 ( 5 %) 
 13 ( 0,5 %) 
 12 ( 0,05 %) 
(størkner) 12 °C 
Kogepunkt/Kogepunktsinterval 140 - 145 °C 

(50% opløsning) 
Flammepunkt  

ingen data tilgængelige 
 

Eksplosive egenskaber: 

Laveste eksplosionsgrænse  
ingen data tilgængelige 

Højeste eksplosionsgrænse   
ingen data tilgængelige 

Damptryk 2,7 HPa ( 20 °C) 
(50% opløsning) 

Massefylde 1,530 g/cm³. ( 20 °C) 
 

Opløselighed: 

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

Fedt opløselighed ( 
opløsningsmiddel - olie skal 
specificeres) 

 
ingen data tilgængelige 

Opløselighed i andre 
opløsningsmidler 

opløsningsmiddel: Alkohol 
 
opløselig 

 opløsningsmiddel: Glycerol 
 
opløselig 

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand  
ingen data tilgængelige 

 
Viskositet: 

Viskositet, dynamisk 50 mPa.s  ( 25 °C) 
(50% opløsning) 

  
 

9.2 Andre oplysninger 
Overfladespænding ikke bestemt 

 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

10.1 Reaktivitet 

Reagerer voldsomt i kontakt med syrer. 
Reagerer med vand, frigiver stor varmemængde. 
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10.2 Kemisk stabilitet 

Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold. 

10.3 Risiko for farlige reaktioner 

Farlige reaktioner : Afgiver hydrogen under reagering med metaller. 
 

10.4 Forhold, der skal undgås 

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

10.5 Materialer, der skal undgås 

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

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter 

Farlige 
nedbrydningsprodukter 

: Thermiske nedbrydningsprodukter: 
natriumoxid 
 

 

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Akut toksicitet 

 
 

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

 
Irritation og ætsning  

Hud:  Alvorlig ætsningsfare. 
 
Øjne:  Forårsager alvorlig øjenskade. 
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Natriumhydroxid: 
 
Hud: kanin/Draize test: Ætsningsfare.  
 
Øjne: kanin/Draize test: Ætsende  

 

Sensibilisering 

 
Dette produkt forventes ikke at være sensibiliserende.   

 
Langtids toksicitet  

Toksicitet ved gentagen dosering 
 
Bemærkninger: Ingen tegn på systemisk toksicitet.  

 

Natriumhydroxid: 
 
Mutagenicitet 

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

 
 
 

Menneskelig erfaring 

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

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

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

  

12. MILJØOPLYSNINGER 

12.1 Økotoksiske virkninger 

Giftig i vand 
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Der findes ingen data på selve produktet.  
 

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

 
Giftig overfor andre organismer 

 

 
Der findes ingen data på selve produktet.  

 
Natriumhydroxid: 
 
Alvorlig ætsningsfare.  

 

12.2 Persistens og nedbrydelighed 

 
Kemisk nedbrydning: 
 
Dissocierer fuldstændigt til natrium og hydroxylioner.  

 
12.3 Bioakkumuleringspotentiale 

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

12.4.Mobilitet i jord 

Mobilitet 

Damptryk: 2,7 HPa ( 20 °C) 

Vandopløselighed: 109 g/100 ml ( 20 °C) 
Overfladespænding: ikke bestemt 
  
Meget opløselig i vand. Natriumhydroxid 50% og dets fortyndede opløsninger er absorberet i jorden og 
kan endda migrere til grundvandet.  

 
 
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerende eller giftigt (PBT). 
 
Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB). 
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12.6 Andre negative virkninger 

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

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE 

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

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

14. TRANSPORTOPLYSNINGER 

14.1 UN-nummer 1824 

Vejtransport 
ADR /RID: 
Godsbetegnelse:  

14.2UN Betegnelse på 
forsendelsen 

NATRIUMHYDROXIDOPLØSNING 

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

UN1824, SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 

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

UN1824, Sodium hydroxide solution 

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

  

Ætsende, Holdes væk fra levnedsmidler og drikkevarer. 
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15. OPLYSNINGER OM REGULERING 

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

 
 
Andre regulativer : Ingen. 

 
 

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

16. ANDRE OPLYSNINGER 

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

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

Rådgivning om oplæring/instruktion 

Kontakt fabrikanten. 
Yderligere oplysninger 

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

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

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

Relevante ændringer er blevet markeret med lodrette linier.  
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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 

Maarbjerg BioEthanol. 

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 Maarbjerg 

BioEthanol. 

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.  

Der opføres et 2. generations bioethanolanlæg, der producerer mellem 50 og 75 

mio. liter bioethanol om året. Anlægget baseres på anvendelse af halm. Der vil væ-

re oplag og udskibning fra Struer Havn samt tilknyttet transport med lastbiler til og 

fra havnen. Virksomheden er beliggende i åbent land og som sådan med få naboer. 

Skitseret placering af bioethanolanlægget og de nærmeste naboer fremgår af ne-

denstående figur. 

 
Figur 1  Placering af virksomheden 

Maabjerg BioEthanol 
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2.1 Planforhold og støjgrænseværdier 
Der skal udarbejdes både forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt 

tilhørende miljøvurdering iht. reglerne i Lov om Miljøvurdering af planer og pro-

grammer. 

Nærværende undersøgelse er udført som led i ansøgning om miljøgodkendelse, og 

der er som sådan ikke fastsat endelige vilkår vedr. ekstern støj. 

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning vedr. ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984 

gælder der følgende, vejledende støjgrænseværdier ved naboer: 

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 

Bolig 45 40 35 

Bolig/erhverv 55 45 40 

Erhverv 60 60 60 

Det åbne land 55 45 40 

  

Dog gælder jf. svar fra Miljøstyrelsen følgende for boliger i åbent land: "Således 

skal det valgte måle- eller beregningspunkt vælges, så det repræsenterer enten bo-

ligens facade eller det mest støjbelastede punkt på et udendørs opholdsareal, som 

samtidig ikke ligger mere end 10 - 15 m fra boligen". 
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3 Driftsforhold og støjkilder 
Der er medtaget intern transport samt afkast og procesanlæg.  

› kørsel med lastvogn - tilkørsel af halm til halmlager 122 transporter, øvrige 

til-/fra transport af råvarer og bioethanol 46 transporter - alle i dagperioden kl. 

07-18. Kildestyrke for lastvognskørsel, 10 km/t med svag acceleration er LWA 

= 101 dB(A) jf. Støjdatabogen. 

› procesanlæg (RTO) - støjdata er jf. leverandør oplyst til 80 dB(A) i 1 m af-

stand - dette svarer omregnet til en kildestyrke på LWA = 102 dB(A); drift 100 

% hele døgnet  

› afkast - to afkast for hhv. pilleanlæg og RTO - kildestyrke er antaget til LWA = 

90 dB(A); drift 100 % hele døgnet 

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 



  
MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ 

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

13 

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 42,9 39,9 39,9 

2 - Asmosevej 2 39,7 36,3 36,3 

3 - Nørhedevej 3 33,0 30,7 30,7 

4 - Nørhedevej 1 31,7 29,3 29,3 

5 - Struer Landevej 20 33,4 30,9 30,9 

8 - Struer Landevej 9 30,6 29,1 29,1 

10 - Boligområde B7 21,7 20,6 20,6 

  

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.  



  
14 MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ 

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

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 43 40 40 

2 - Asmosevej 2 40 36 36 

3 - Nørhedevej 3 33 31 31 

4 - Nørhedevej 1 32 29 29 

5 - Struer Landevej 20 33 31 31 

8 - Struer Landevej 9 31 29 29 

10 - Boligområde B7 22 21 21 

 

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.

Maabjerg BioEthanol

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: 122 halmtransporter, 46 med øvrige produkter; ~ 11 + 4,2 enh/time kl. 07-18

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

RTO 82,5 87,5 91,5 95,5 96,5 95,5 88,5 78,5 101,6 3,0

Drift: 100% alle dage

Støjdata: jf. leverandør oplyst til 80 dB(A) i 1 m afstand, omregent for kasse 5 x 3 x 5 m 

afkast/skorsten 71,0 76,0 80,0 84,0 85,0 84,0 77,0 67,0 90,1 35,0

Drift: 100% alle dage

Støjdata: tabelværdi, typisk frekvensspektrum for ekstern støj fra virksomheder

afkast/skorsten 71,0 76,0 80,0 84,0 85,0 84,0 77,0 67,0 90,1 35,0

Drift: 100% alle dage

Støjdata: tabelværdi, typisk frekvensspektrum for ekstern støj fra virksomheder

langsom kørsel med 

lastvogn

afkast for pilleanlæg

afkast for RTO

Regenerative Thermal 

Oxidation 
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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
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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
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Bilag D Grundplan over MEC 
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Bilag E Referencepunkter for støjberegninger 
 





 

 

 
Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed 

 
 



 

 

Bilag C: Virksomhedens omgivelser 
(kommuneplanrammer) 

  

 



 

Bilag D: Virksomhedens omgivelser (situationsplan) 
 

 



 

Bilag E: Lovgrundlag - Referenceliste 

 
1. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse 

nr. 879 af 26. juni 2010 
 

2. Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer, Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 

 
3. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, 

Bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 
 

4. Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, 
rørsystemer og pipelines, BEK. Nr. 725 af 3. juli 2008. 

 
5. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference 

Document on Best Available Techniques on Emissions from 
Storage, EUROPEAN COMMISSION, July 2006 

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

december 2011 
 

7. Begrænsning af lugtgener fra virksomheder, Vejledning fra 
Miljøstyrelsen Nr. 4 1985 

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

Begrænsning af luftforurening fra virksomheder 
 

9. Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 
5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder 

 
10. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, 
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Indsigelser og bemærkninger, der ønskes behandlet i det videre arbejde, skal være skriftlige. Send bidrag 

med elektronisk post eller almindelig post til: 

 

Miljøstyrelsen 

Lyseng Allé 1 

8270 Højbjerg 

 e-mail til aar@mst.dk  

 

Angiv venligest journalnummer: MST-1274-00041. 

 

Indsigelser og bemærkninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 30. januar 2013 kl. 16.00 

for at indgå i den endelige vurdering af, om projektet kan gennemføres.  
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