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Til Miljøstyrelsen Århus 
Att.: Ulla Seerup 
  
Nyt udsugningsanlæg til sorterhuset – Stena Recycling A/S, Grenå 
  
Efter påbud fra Arbejdstilsynet har Stena Recycling A/S  indhentet tilbud på forbedring af udsugningen i 
sorterhuset i forbindelse med shredderanlægget. I sorterhuset bliver den magnetiske shreddede fraktion 
eftersorteret for uønskede emner i den færdige fraktion – herunder fx kobberspoler og tekstiler. Den 
betingede ordrebekræftelse, som i detaljer beskriver ændringerne, er vedhæftet. 
  
Der er i dag  punktudsugning over processen og det er denne udsugning som bliver optimeret. Dette sker 
ved at forbedre selve udsugningsaggregatet, balancere mængden af erstatningsluft bedre og ved at øge 
mængden af udsuget luft med op til 50%. Der er ikke i miljøgodkendelsen fastsat specifikke krav til det 
eksisterende udsugningsanlæg på sorterhuset og efter vores vurdering betyder denne ændring ikke en 
væsentlig øget miljøbelastning. 
  
Støj: 
  
Der er lagt stor vægt på at anlægget ikke påvirker den samlede støjbelastning og anlægget placeres således i 
bulderhus. 
Fra den påtænkte leverandør har vi følgende oplysninger: 
  
Ny ventilator er forsynet med bulderhus  og lyddæmper på indtag og afgangssiden:  
Kildestøjen  1m fra anlægget vil være ca. 45 Db(A) 
  
  Med venlig hilsen 
   
  
  Henry Ørts 
  Ingeniør 
  tlf. 97 13 20 00 
  Mobil: +45 20 33 77 54 
  mail: ho@dfi-gruppen.dk 
  Web: www.dfi-gruppen.dk 
  
Dette anlæg vil være mere støjsvagt end det eksisterende anlæg, som ikke er monteret med særlig 
støjdæmpning. I vedhæftede scan fra støjrapporten er udsugningsanlægget vist – kilde 103 og 104. Disse 
kilder bidrager i dag med op til 15 dB(A) i immissionspunkterne – og er således allerede i dag helt uden 
betydning for den samlede støjbelastning. 
  
Luft: 
  
Den afsugede luft fra sorterhuset indeholder støv i koncentrationer på ca. 1‐2 mg/m3 og således under det 
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normale emissionskrav på 10 mg/m3. Vi har vedhæftet målerapport fra autoriseret arbejdsmiljørådgiver 
Avidenz A/S, som blandt andet omfatter målinger af indeluften i sorterrummet. 
  
Vi vurderer derfor, at der ikke er behov for rensning af denne luftstrøm. 
  
Ansøgning: 
  
Vi skal på denne baggrund ansøge om miljøgodkendelse af dette anlæg i henhold til miljøbeskyttelseslovens 
§33. Af hensyn til fristen for opfyldelse af påbudet fra Arbejdstilsynet skal vi bede om en hurtig afgørelse. 
  
  
Venlig hilsen / Kind regards 
  
Steen Hansen 
souschef HSE 
 
Nordhavnsvej 16 
DK 4600 Køge 
 
Mobil     +45 2469 9846 
Fax       +45 5667 9201 
Mail      steen.hansen@stenarecycling.com 
 
www.stenarecycling.dk 
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1. Formål 
 
Stena Recycling A/S Grenå har efter aftale med Avidenz A/S ønsket at få foretaget målinger, 
med henblik på at få afklaret medarbejdernes bly/støvudsættelse i forbindelse med arbejdet i på 
virksomheden. 
 
 
2. Ansvarlig 
 
Målingerne er foretaget tirsdag d. 13. november og igen torsdag den 22. november 2012 af 
konsulent Kjeld Paasch, Avidenz A/S. Målingerne blev udført i 2 omgange, da der var problemer 
med måleudstyret i målerunden den 13. november.  
 
 
3. Fremgangsmåde/målesteder 
 
Målinger/målesteder er blevet udpeget i forbindelse med mødet 2. juli med Rikke Helstrup, 
arbejdsmiljøorganisationen samt Kjeld Paasch fra Avidenz. 
For at få et overblik over den støvpåvirkning, medarbejderne er udsat for under arbejdet ved 
Stena Recycling A/S, er der foretaget prøveopsamlinger ved 4 medarbejdere/arbejdsprocesser, - 
1 Stationær måling ved stort sorteringsanlæg, 2 målinger i arbejdsområdet i sorteringshus, 1 
måling ved medarbejder, som er beskæftiget med opsyn på pladsen og ved anlæg.    
 
Der er foretaget undersøgelser for følgende stoffer: 
 

 Bly 
 Arsen 
 Chrom 
 Kobber 
 Cadmium 
 Mangan 
 Nikkel 
 Totalstøv 

 
Prøveopsamlingerne er foretaget som stationære og personbårne målinger. Målinger i 
Sorterhuset er placeret stationær, men således at de er et udtryk for personbelastningen under 
arbejdet ved båndet.  
 
Den personbårne måling v/Preben er foretaget med SKC pumpe og et membranfilter placeret i 
medarbejderens åndedrætszone. 
Målingerne i Sorterhuset er placeret således, at luften udtages i medarbejdernes åndedrætszone. 
Målingen ved anlægget er et udtryk for belastningen specifikt for dette område. 
 
Pumperne er indstillet til et flow på 1,9 l/min. Målingerne er foretaget over en periode på ca. 4-5 
timer, som anses for repræsentativ for en arbejdsdag.  
 
 
  



    

Målesteder:  d.22/11 Stationær ved anlæg  (G1819906) 
 d.13/11 Preben-opsyn/overvågning af anlæg (G1819901) 
 d.22/11 Sorterhus bånd 1  (G1819905) 
 d.13/11 Sorterhus bånd 3  (G1819902) 
 
 
4. Beskrivelse af arbejdsforhold 
 
Sorteringshal/anlæg 
Anlægget er fuldautomatisk og der er kun opsyn og rengøring/vedligehold ved anlægget. 
Anlæggene fødes via transportbånd og færdigbehandlet vare/materiale fjernes  med gummiged.  
 
Plads 
Opsyn overvågning er en blanding af arbejde ude på pladsen og opsyn/inspektion inde ved 
anlæg. 
 
Sorterhus 
I Sorterhuset kører der 2 bånd - bånd 1 og bånd 3. 
Ved bånd 3 var følgende beskæftiget: Niels, Niels og Fie. 
Ved bånd 1 var følgende beskæftiget: Michael, Jacek, mfl.                  
 
Ventilation 
Sorteringsanlægget 
Der er ikke etableret procesudsugning på selve sorteringsanlæggene. 
 
Sorteringshuset 
Der er etableret procesudsugning ved bånd og ved indføring. Der er etableret tilførsel 
af erstatningsluft.  
 
Vejrforhold/ forhold som kan have indflydelse på målingerne 
På måledagene var temperaturen mellem 9-11 0C. Der var svag til jævn vind begge dage. 
For at undgå ophvirvling af støv bliver der vandet med vandvogn (det er vor vurdering, at hyppig 
vanding begrænser støvudviklingen på pladsen en del).  
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5. Måleresultater 
 

 
Måleenhed: Mg/m3 
K: Er opført på liste over stoffer som anses for kræftfremkaldende. 
Brøksummen må ikke overstige 1. 
 

• *Hvis 2 målinger i træk ligger under 0,05mg/m3, skal herefter kun foretages en årlig  
  kontrolmåling, hvis arbejdsforholdene er de samme. 

• *Hvis 2 målinger i træk ligger under 0,035mg/m3, skal herefter kun foretages måling, 
        såfremt arbejdsforholdene ændres. 

 
 
6. Vurdering af måleresultater 
 
Som det ses af måleresultaterne ligger de målte værdier alle under de tilhørende grænseværdier. 
Højeste værdi blev fundet ved beregningen af brøksummen, gældende for bånd 1-sorterhus 
Her ligger den samlede belastning (brøksummen) på ca. 22 % af grænseværdien.  
Resultaterne skal vurderes således, at de målte værdier skal ligge så lavt som muligt, under hensyn 
til de tekniske muligheder, der er for en forbedring af forholdene. Som udgangspunkt regner man 
her ofte med, at ligger værdierne under 1/10 af grænseværdien (10 %) betragtes arbejdsmiljøfor-
holdene for så vidt angår luftens indhold af sundhedsskadelige stoffer som værende i orden. 
 

Målested/ 
emne 

Stationær 
V/Anlæg 

22/11 
09:00-13:38 

Plads/opsyn 
Preben 

13/11 
09:20-13:45 

Sorterhus 
Bånd 1 

22/11 
09:12-14:00 

Sorterhus 
Bånd 3 

13/11 
09:12-14:00 

GV 1/10 GV 

Blodbly  0,42 0,31-0,34 0,18-0,36 20µg/100ml   

Bly 1-runde 0,011 0,0048 0,0026 0,0031 0,05*  

Bly 2-runde 0,0017 0,0012 0,0015 0,0015   

Arsen < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,03(K) 0,003 

Cadmium 0,00002 0,00001 0,00008 0,00001 0,005(K) 0,0005 

Chrom < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005  < 0,0005 0,5 0,05 

Kobber  < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 1,0 0,1 

Mangan 0,00085 0,0028 0,0018 0,00065 0,2 0,02 

Nikkel < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,05(K) 0,005 

Totalstøv-1 5,4 2,5 1,3 2,0 10 1 

Totalstøv-2 0,58 0,54 1,8 0,86   

Brøksum-1 0,887 0,39 0,21 0,31   

Brøksum-2 0,096 0,092 0,219 0,119   
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Ved detaljerede undersøgelser vurderes forholdene som værende i orden, hvis resultaterne ligger 
under 25 % af grænseværdien (brøksum <0,25) og hvis foranstaltningerne vurderes som tekniske 
rimelige (AMI vejledning nr. 5 1990-Luftforurening).  
 
Vedr. resultaterne for bly ligger de alle under 0,05 mg/m3, som er grænseværdien. Ved Sorterhuset 
og plads/opsyn ligger resultatet også under 0,035 mg/m3, som er af betydning for krav til forholds-
regler/fortsatte målinger. 
 
Resultatet for målingerne ved Sorterhus og opsyn, for så vidt angår bly, ligger også denne gang 
under 0,035 mg/m3, så i princippet er der ikke er krav om yderligere kontrolmåling. Vi vil dog  
kraftigt anbefale, at der foretages en yderligere måling, da forholdene på måledagene varierede en 
hel del. Man kan sige, at man har målt på 2 dage med henholdsvis lav (290 tons) og høj aktivitets-
niveau ( 878,2 tons) sat i forhold til produktionstallene/aktivitetsniveauet. Ved 1.ste målerunde i 
august var der også et høj aktivitetsniveau med 996 tons. 
Endvidere vil en yderligere målerunde kunne bruges som dokumentation på at støvbelastningen i 
sorterhuset generelt er blevet nedbragt. Dette med baggrund i at Arbejdstilsynet den 12. november 
2012 har givet et påbud om at begrænse medarbejdernes udsættelse for sundhedsskadelige stoffer i 
sorterhuset. 
Ved en vurdering af støvbelastningen ved den stationære måling ved anlæg kan ses at støvbe-
lastningen er blevet væsentligt reduceret og nu må betragtes som værende i orden efter at 
befugtning/rengøring af området/områder er blevet optimeret. 
 
I forbindelse med vurderingen af måleresultaterne og de tiltag, som er foretaget i forhold til under- 
søgelsen i august måned, tyder det på, at der er sket forbedringer efter man har optimeret på ud- 
sugning og med tilpasset befugtning. Det er vor vurdering, at yderligere optimering af udsugning 
ved indføring og evt. udføring bånd samt tilpasset befugtning og en god erstatningslufttilførsel vil 
kunne nedbringe støvbelastningen til et acceptabelt niveau. 
 
Det anbefales, at der fortsat anvendes filtrerende åndedrætsværn under arbejdet/ opsyn ved 
anlægget i hallen. Såfremt brugstiden overstiger 3 timer, skal anvendes filtrende turboværn eller 
luftforsynet åndedrætsværn, se endvidere At-vejledning D.5.4 – Vejledning om åndedrætsværn og 
dets brug.     
 
 
7. Krav vedr. blymålinger 
 
Uddrag fra At-vejledning nr. C.0.8 om metallisk bly og blyforbindelser: 
 
Støvmålinger 
Arbejdsgiveren skal hver tredje måned foretage kontrol af luftens indhold af blypartikler. 
Hvis to målinger i træk af bly i luft viser under 50 µg bly/m3 (0,05 mg/m3), skal der herefter kun 
foretages en årlig kontrolmåling af bly i luften, hvis arbejdsforholdene er de samme. Hvis 
resultaterne af to målinger i træk af bly i luft ligger under 35 µg bly/m3 (0,035 mg/m3), skal der ikke 
foretages kontrolmåling, hvis arbejdsforholdene er de samme. 
 
Kontrol af blyindholdet i blodet 
Arbejdsgiveren skal hver sjette måned foretage kontrol af koncentrationen af bly i blodet hos de 
ansatte. 
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Man kan læse om, hvordan kontrol af blyindhold i blodet foretages, under punkt 8 i bilag 1 i 
bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer. 
 
Hvis resultaterne af to målinger i træk viser blodblyværdier under 20 µg bly/100 ml blod (1,0 
µmol/l), skal der ikke foretages regelmæssig undersøgelse af de ansattes blodblyniveau, hvis 
arbejdsforholdene er de samme. 
 
 
8. Forslag til forbedringer 
 
I forbindelse med arbejdet, der udføres under sortering og overvågning, er det meget vigtigt med en 
stor grad af hygiejne for at reducere risikoen for optagelse af bly. 
 
Bly kan optages ved indånding og via mave/tarmkanal(hånd-mund). 
Bly optages hurtigt i kroppen – men det tager flere år at få det ud af kroppen igen. 
 
Derfor er det vigtigt, at der vaskes hænder umiddelbart efter at medarbejderne har været i berøring 
med støv m.m. 
 
En måde at nedsætte risikoen for blyoptagelse på, er at der altid anvendes handsker ved 
sorteringsarbejdet. 
 
Der skal anvendes åndedrætsværn under arbejdet med overvågning af anlægget i Sorterhallen. 
Der skal anvendes luftforsynet åndedrætsværn eller turboværn, hvis opholdet i hallen overstiger 3 
timer om dagen.   
 
De værnemidler, der anvendes, skal fralægges på et sted, hvor der er rent, så de ikke er snavsede, 
når de igen skal bruges. Åndedrætsværn skal opbevares i lufttæt beholder. 
 
 
 
Såfremt du har spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte mig.  
 
Jeg kontakter dig om ca. 1 uge for opfølgning på sagen. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kjeld Paasch     
 
Konsulent       
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