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Påbud om ændret luftmåleprogram  
 
Der har igennem længere tid være diskussioner mellem Isover og Miljøcen-
ter Odense om ændring af Isovers måleprogram.  
 
Ønsket om ændringer udspringer dels af vilkår i Isovers godkendelse med 
de ændringer der blev stadfæstet af Miljøstyrelsen, dels en mere hensigts-
mæssig måde at udføre prøvetagningen på, og sidst ønsket om en slank-
ning af analyseparametrene. 
 
Miljøcenter Odense meddeler derfor Saint Gobain Isover A/S påbud om: 

• Ændret måling for NH3 og NOx fra 6 årlige stikprøver til 3 præstati-
onsmålinger  

• Måling af SOx udgår helt af måleprogrammet  

• Fastlæggelse af målested for phenol, formaldehyd og TOC  

• Overvågning af eventuel forurening af undergrund og grundvand 
skal fremover overvåges via 6 boringer 

• Ændring af kontrolregel for støv  

Vejle Amts godkendelse af 16. april 1999 og Miljøstyrelsens ændringer af 6. 
maj. 2002 ændres således med henvisning til § 41 i Lov om miljøbeskyttel-
se: 
  
Til vilkår 12 tilføjes følgende:  

Fra 15. oktober 2009 skal der for NH3 og NOx udføres præstations-
kontrol 3 gange om året med 3 målinger af ca. 1 times varighed hver 
gang.  

Fra 15. oktober 2009 udgår SOx af måleprogrammet.  

Krav til luftmåling (præstationskontrol):  
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift og der produ-
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ceres et produkt som forventes at give den største emission. 

Isover skal ved væsentlige ændringer af deres produktionssammen-
sætning, redegøre for ved hvilke produkter der forventes størst 
emission, og produktionsprogram aftales derefter med tilsynsmyn-
digheden.  
 
Vilkår 12 fastholdes mht. at emissionsgrænserne skal overholdes li-
ge efter rensningsanlæggene på fibreringsanlægget og hærdeovn. 
Men målestedet sættes til centralskorstenen, hvor nedenstående 
værdier skal overholdes: 
 
TOC: 21 mg/Nm³ 
Phenol: 11 mg/Nm³ 
Formaldehyd: 6 mg/Nm³ 
 

 
Til vilkår 13 tilføjes følgende:  

Emissionsgrænsen for NH3 og NOx anses for overholdt, når det 
aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstati-
onskontrollen er mindre end eller lig med grænseværdien.  

Ændring af kontrolregel for støv 
Kontrolreglen for stikprøvekontrol af støv ændres således, at kontrol-
reglen følger Luftvejledningens1 kontrolregel, afsnit 5.4.3. 

 
Vilkår 15 ændres:  

 
Eventuel forurening af grundvand og undergrund overvåges via virk-
somhedens 6 boringer (se bilag 1). Øvrig del af vilkår fastholdes.  
 

 
Påbuddet skal være efterkommet senest 15. oktober 2009. 
 
Påbuddet gives efter § 41 i miljøbeskyttelsesloven2. 
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøcenteret varslede den 12. august 2009 dette påbud. 
Isovers bemærkninger og vores begrundelse ses nedenfor. 
 
Baggrund for påbuddet 
Der har igennem længere tid være diskussioner mellem Isover og Miljøcen-
ter Odense om ændring af Isovers måleprogram. Miljøcenter Odense har 
tidligere udsendt et udkast til afgørelse om ændret måleprogram. Der var 

                                                 
1 Luftvejledningen, Vejledning nr. 2 2001 fra Miljøstyrelsen. 
2 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 
2006. 
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dog nogle uafklarede spørgsmål, hvorfor der efterfølgende har været afholdt 
flere møder, der nu resulterer i dette påbud. 
 
Generelt har Isover selv ønsket at få ændret deres måleprogram. 
  
Ønsket om ændringer udspringer dels af vilkår i Isovers godkendelse med 
de ændringer der blev stadfæstet af Miljøstyrelsen, dels en mere hensigts-
mæssig måde at udføre prøvetagningen på, og sidst ønsket om en slank-
ning af analyseparametrene. 
 
Generelt set er Miljøcenter Odense positivt indstillet overfor de ændringer 
som Isover har foreslået. Specifikt er det: 
 

• Ændret måling for NH3 og NOx fra 6 årlige stikprøver til 3 præ-
stationsmålinger.  

 
Isover ønsker måleprogrammet ændret fra 6 årlige stikprøvemålinger til 3 
præstationsmålinger. Målinger gennem de seneste 4 år dokumenterer at 
middelværdien ligger betydeligt under grænseværdien (omkring 50% af 
kravværdien).  

Ifølge Luftvejledningen anvendes præstationskontrol ved forurening af no-
gen betydning (hvor massestrømsgrænsen er overskredet, men hvor AMS3 
kontrolgrænsen ikke er overskredet). Stikprøvekontrol anvendes ved foru-
rening af afgørende betydning (dvs. når AMS-kontrolgrænsen er overskre-
det), når AMS ikke er mulig. AMS-kontrolgrænsen for NH3 og NOx er ikke 
overskredet hos Isover. 

Miljøcenteret accepterer ønsket om ændring i måleprogrammet og finder  
det tilstrækkeligt dokumenteret at grænseværdien også fremover vil kunne  
overholdes med god margin.  

Præstationskontroller – Målingen skal foretages når emissionen er maksi-
mal. Dvs. en produkttype som forventes at medføre den største luftemissi-
on.  
 

• Måling af SOx udgår helt af måleprogrammet  

Isover ønsker at SOx udgår af måleprogrammet. Målingerne (målt en  
gang årligt) har siden 2000 maksimalt været 2 mg/Nm

3

. Grænseværdien er  
50 mg/Nm

3
. 

Miljøcenteret finder at målingerne siden 2000 har dokumenteret et stabilt  
niveau væsentlig under den nuværende grænseværdi. Miljøcenteret kan 
derfor imødekomme Isovers ønske om, at SOx udgår af måleprogram- 
met. Grænseværdien fastholdes, og hvis Miljøcenteret finder det nødven- 

                                                 
3 AMS. Automatisk Målende System  
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digt, skal Isover genoptage det nuværende måleprogram med 6 årlige stik- 
prøver. 
 

• Fastlæggelse af målested for phenol, formaldehyd og TOC.  

Miljøgodkendelsen er stadfæstet således, at målested skal fastsættes så 
emissionsgrænserne i vilkår 2 overholdes lige efter fibreringsanlæg og hær-
deovn. 
Luftvejledningen beskriver hvorledes de generelle principper for målested 
bør være. Det er her angivet, at der efter hver proces bør være et målested. 
Dette er ud fra princippet, at man ikke bør kunne fortynde sig ud af eventu-
elle problemer med at overholde emissionsgrænserne ved for eksempel 
brug af en større luftmængde fra rumafkast. 
 
Der er ikke umiddelbart mulighed for at udtage prøver efter fibreringsan-
lægget, der har den mest betydende luftemission. Isover har foretaget en 
teknisk-økonomisk vurdering, hvis der skal etableres målested efter fibre-
ringsanlægget efter luftvejledningens principper. Dette vil kræve en ombyg-
ning til adskillige millioner. 
 
Miljøcenter Odense accepterer, at et målested umiddelbart efter fibrering-
sanlægget ikke synes muligt.   
 
 
To alternative målemuligheder 
Miljøcenter Odense ser derfor to alternative muligheder for at det skal sik-
res, at grænseværdierne overholdes efter fibreringsanlægget og hærdeov-
nen. 
 
Første mulighed er, at der kan foretages synkrone målinger på alle afkast 
dvs. smelteovn, hærdeovn, afkølingsanlæg samt evt. rumafkast og i cen-
tralskorstenen. Herved kan værdierne for hærdeovn direkte måles, mens 
værdierne for fibreringsanlæg kan udregnes ved at fratrække emissionerne 
fra de andre afkast fra centralskorstenen. Dette bedrag må så være fra fi-
breringsanlægget. 
 
Denne mulighed er økonomisk mindre attraktiv. Yderligere et argument der 
taler imod metoden er, at der udføres målinger på afkast, der ikke er emis-
sionskrav til samt at disse afkast har en noget mindre luftmængde end fibre-
ringsanlægget.  
 
Metoden forventes at kunne give et tilstrækkeligt sikkert resultat for emissi-
onerne fra fibreringsanlægget. 
 
En anden mulighed er at fastsætte grænseværdier i centralskorstenen, der 
er på den sikre side, således at grænseværdierne efter fibreringsanlægget 
og hærdeovnen med rimelig sikkerhed kan antages at være overholdt. 
 
Ulempen ved denne mulighed er at omregne grænseværdien gældende for 
emission fra fibreringsanlæg og hærdeovn til en værdi gældende i skorste-
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nen når det samtidig kan antages at de øvrige luftstrømme også kan inde-
holde de samme stoffer.  
 
For at omregne grænseværdierne fastsat for fibreringsanlæg og hærdeovn 
til en koncentration i skorstenen er det nødvendigt at gøre antagelser om-
kring de andre afkast.  
 
Det er vores opfattelse, at disse koncentrationer skal sættes således, at 
tvivlen kommer miljøet til gode og således at det sikres, at grænseværdier-
ne er overholdt efter fibreringsanlæg og hærdeovn. Det vil sige, at de skal 
sættes til de laveste værdier i forhold til, hvad der er målt. Dette risikerer på 
nogle måledage at føre til en skærpelse af emissionskravene.  
 
På baggrund af de fremsendte oversigter over måleresultater vil vi foreslå 
følgende værdier for koncentrationen i de øvrige afkast: 
 
1: Centralafsugning. Koncentrationen er ukendt for alle tre stoffer og sættes 
derfor til 0. 
 
2: Smelteovnen. Der er kun målinger for TOC, hvor den laveste målte værdi 
er 27 mg/Nm³. For phenol og formaldehyd er der vurderede værdier på 2 
mg/Nm³. Ud fra antagelsen om at metoden skal komme miljøet til gode og 
således også sikre, at grænseværdierne er overholdt, sættes værdierne for 
phenol og formaldehyd til 0 mg/Nm³. 
 
3: Kølezonen. Der er flere målinger for TOC. Værdien sættes til den laveste 
værdi, som er 4 mg/Nm³. For phenol og formaldehyd foreligger der kun en 
måling. Da variationen for denne parameter ikke er kendt, sættes koncen-
trationen konservativt til 0 mg/Nm³. 
 
Under disse forudsætninger kan emissionsgrænserne gældende for den 
samlede luft fra fibreringsanlæg og hærdeovn beregnes til: 
 
 
TOC: 21 mg/Nm³ 
Phenol: 11 mg/Nm³ 
Formaldehyd: 6 mg/Nm³ 
 
Miljøcenter Odense accepterer således, at der fastsættes kravværdier i cen-
tralskorstenen, men at værdierne bør være fastholdt på et niveau, der sikrer 
overholdelse af emissionsgrænseværdierne ved fibreringsanlæg og hær-
deovn. 
 
Hvis virksomheden mener, at ovenstående kravværdier i centralskorstenen 
er problematisk, kan der foretages synkrone målinger dvs. alternativ 1 på 
alle afkast, hvor det er muligt, og efterfølgende udregnes en koncentration i 
luften fra fibreringsanlægget.  
 
Det er angivet i Miljøstyrelsens stadfæstelse af miljøgodkendelsen, at der 
skal foretages en revurdering af godkendelsen i 2012. Det er Miljøcenter 
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Odenses generelle holdning, at Luftvejledningen så vidt mulig følges. Ved 
revurderingen vil det således blive nødvendig at tage ovenstående spørgs-
mål op til fornyet overvejelse.  
 
TOC problematik 
 
Ved dette påbud fastsættes der ikke en ny grænseværdi for TOC efter fibre-
ringsanlæg og hærdeovn, med alene en kravværdi i centralskorstenen, der 
med rimelig sikkerhed, sikre, at grænseværdien for TOC efter fibreringsan-
læg og hærdeovn overholdes. 
  
Målinger for TOC har igennem længere tid varieret og overskredet grænse-
værdien. 
 
Isover har gennem længere tid arbejdet med nedbringelse af TOC-
emissionen. Dette arbejde pågår stadig, og en reduktion forventes opnået. 
 
Isover har dog gjort opmærksom på, at grænseværdien for TOC synes at 
”ligge i den lavere ende”, når der ses på deres andre europæiske virksom-
heder, ligesom BREF-noten opererer med værdier fra 20 til 50 mg/Nm³.  
 
Isover har ligeledes peget på, at deres produkter synes at blive produceret 
med en forholdsvis mindre luftmængde pr. enhed end andre sammenligne-
lige produkter. 
 
Isover er derfor i gang med overvejer, ud over til stadighed at arbejde på 
lavere TOC-emissioner, at søge om en ændret/højere grænseværdi for 
TOC, der mere står mål med BREF-noten og deres andre virksomheders 
krav.  
 
Der er Miljøcenter Odenses opfattelse, at Isovers arbejde med reducering af 
TOC-emissioner er konstruktivt og seriøst, og at vi fortsat afventer en ende-
lig plan for yderligere reduktion. 
 
Skulle en yderligere reduktion ikke være mulig, er Isoves ansøgning om en 
ændret grænseværdi naturligvis en mulighed, som vil blive behandlet efter 
de retningslinjer der er herfor. Dvs. en vurdering af, hvad der egentlig kan 
præsteres, (også på andre virksomheder), kravværdier på andre virksom-
heder, sammenholdt med såvel den gældende danske vejledning som gæl-
dende BREF-note.  
 
I overvejelserne (en eventuel ansøgning) bør indgå en teknisk-økonomisk 
vurdering af de renseforanstaltninger, der findes for en reduktion af TOC- 
emissionerne. 
 
En eventuel højere grænseværdi efter fibreringsanlæg og hærdeovn vil na-
turligvis også resulterer i en højere kravværdi i centralskorstenen end de i 
denne afgørelse på 21 mg/Nm³. 
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Miljøcenter Odense henstiller til, at en løsning på problematikken er fundet 
inden årets udgang enten i form af yderligere reduktion af TOC eller en an-
søgning om ændret/højere grænseværdi for TOC.  
 
Phenol problematik 
 
Ved dette påbud fastsættes der ikke en ny grænseværdi for phenol efter 
fibreringsanlæg og hærdeovn, med alene en kravværdi i centralskorstenen, 
der med rimelig sikkerhed, sikre, at grænseværdien for phenol efter fibre-
ringsanlæg og hærdeovn overholdes. 
  
Isover har med deres nuværende produktion af tunge produkter begyndt at 
benytte et bindermiddel med et højere indhold af fri phenol. Fri phenol vil 
ende i luftafkastet.  
 
Isover arbejder på nedbringelse af phenol-emissionen. I lighed med TOC- 
problematikken søger Isover problemet løst med tiltag der reducerer emis-
sionen, men en ansøgning om evt. højere grænseværdi kan ikke udelukkes. 
 
 

• Overvågning af eventuel forurening af undergrund og grund-
vand skal fremover overvåges via 6 boringer 

 
Isover har i brev af 23. maj 2008 orienteret om at 4 boringer ud af i alt 10 
enten er nedlagt eller ødelagt. Da der ikke har været detekteret phenol i 
grundsvandsprøverne udtaget fra de 6 boringer (forår 2008) og Isover ikke 
længere har oplag af phenol, vurderer Miljøcenteret det for unødvendigt at 
reetablere de 4 ødelagte boringer. Der skal fortsat hvert andet år udtages 
grundvandsprøver i de 6 tilbageblevne boringer for at følge evt. udvaskning 
af phenol bundet i jorden.  
 

• Ændring af kontrolregel for støv  

Hidtil har kontrol af støvemissionen været: 
 
Kravværdierne for luftemission er overholdt, når gennemsnittet af kalender-
årets målinger er under kravværdierne og når den enkelte måling ikke over-
skrider kravværdierne med mere end 100 %. 
 
Efter den nugældende Luftvejledning foretages kontrollen på en anden og 
mere avancerede måde. Isover ønsker at benytte denne metode i vejled-
ningen. Det er vores opfattelse, at vi så vidt muligt bør følge vejledningen, 
hvorfor kontrolreglen ændres til vejledningens metode. 
 
Isover har tidligere udtrykt ønske om ændring af kravværdien for støv. Efter 
nærmere overvejelser og ændring af kontrolreglen, har Isover accepteret 
den nugældende kravværdi. 
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Klagevejledning 
Denne godkendelse gives efter miljøbeskyttelseslovens § 41. Den ændrer 
derfor ikke ved gældende perioder for retsbeskyttelse. 
 
Isover er omfattet af listepunkt B102: 
 
”Glasværker og virksomheder, der fremstiller glasfibre, inklusive fremstilling 
af glasuldsfibre, hvor smeltekapaciteten er på mere end 20 tons pr. dag. 
Mineraluldsfabrikker og virksomheder der smelter mineralske stoffer, inklu-
sive fremstilling af mineralfibre, hvor smeltekapaciteten er på mere end 20 
tons pr. dag. (i) (s)” 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Vamdrup Ugeblad og kan ses på 
Miljøcenterets hjemmeside www.blst.dk. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævne af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. 
miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C.F. 
Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk.  
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljø-
godkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forud-
sætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i god-
kendelsen. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for 
Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
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Med venlig hilsen 

 

 
Ole Kristensen  
72548411  
olkri@ode.mim.dk 
 
 
Kopi til: 
 
Kolding Kommune, raadhus@kolding.dk 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, at@at.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, syd@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, dn@dn.dk  
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk  
NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N, noah@noah.dk  
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