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Hvad er VVM
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af miljøministe-
riets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må 
antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse.

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige 
beslutning om projektets realisering. 

Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre arbejde. Det kan f.eks. være ideer til 
hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag om alternativer.

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på:

	 	 mennesker,	fauna	og	flora
  jordbund, vand, luft, klima og landskab
  materielle goder og kulturarv, og
  samspillet mellem disse faktorer

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en 
offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen 
med et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplantillægget	og	VVM-redegørelsen	udarbejdes	i	de	fleste	tilfælde	af	kommunalbestyrelsen.	I	nogle	tilfælde	
varetager Miljøministeriet imidlertid opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende 
myndighed efter anden lovgivning eller som kræver planlægning i mere end to kommuner.
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1. Indledning

På grund af en forøget efterspørgsel 
på biodiesel, ønsker virksomheden 
Emmelev A/S at udvide produktions-
kapaciteten til omtrent det dobbelte.
 
Emmelev A/S stammer fra 1838 hvor 
Emmelev Mølle blev etableret. I 
1992 købte Emmelev A/S oliepres-
serne fra den nedlagte Danske Soja-
kage i København og startede olie-
produktionen. Udover biodiesel pro-
ducerer virksomheden rapskager til 
foder, og i 2005 opførtes et destille-
ringsanlæg til oprensning af glycerin, 
der er et biprodukt ved fremstilling af 
biodiesel.

Fabrikken har i øjeblikket ca. 40 an-
satte, antallet af ansatte forventes 
med udvidelsen at stige til 50 - 55 . 
Der vil herudover blive en øget be-
skæftigelse ved håndværkere, leve-
randører og transportører i området.

Som et led i virksomhedens udvidel-
se vedtog Nordfyns Kommune i 
marts 2007 en ny lokalplan og et 
kommuneplantillæg for virksomhe-
dens område. 

Emmelev A/S grænser op til et er-
hvervsområde. Nordfyns Kommune 
vedtog i april 2009 en lokalplan for 
det tilgrænsende erhvervsområde, 
der fastsætter at støjgrænserne i 
dette område er 60 dB(A) hele døg-
net.

Emmelev A/S har søgt om miljøgod-
kendelse til udvidelsen og indsendt 
oplæg til VVM-processens idéfase. 
Miljøstyrelsen har vurderet, at udvi-
delsen af produktionen er omfattet af 
planlovens regler om VVM (Vurde-

Dette materiale består af VVM-rede-
gørelsen. Udkast til miljøgodkendel-
se er vedhæftet som bilag.  Udover 
VVM-redegørelsen og udkast til mil-
jøgodkendelse, har Miljøstyrelsen 
Odense udarbejdet særskilt forslag 
til kommuneplantillæg.

VVM-redegørelsen er bygget op, så 
virksomheden og det nye produkti-
onsanlæg samt produktionsproces-
serne beskrives først. Herefter be-
skrives nul-alternativet og andre 
eventuelle alternativer. Dernæst bli-
ver miljøkonsekvensvurderingerne 
beskrevet og vurderet. Til sidst gives 
en beskrivelse af hvilke foranstaltnin-
ger, der påtænkes etableret for at 
mindske miljøbelastningerne.

Bagest	i	VVM-redegørelsen	findes	
en ordliste, der forklarer de tekniske 
udtryk,	der	er	anvendt.	Desuden	fin-
des en liste over de referencer der 
henvises til i teksten.

1.1 VVM
I forbindelse med behandlingen af 
miljøansøgningen har Miljøstyrelsen 
Odense vurderet, at udvidelsen er 
omfattet af VVM - bekendtgørelsens 
bilag 1, punkt 6: Integrerede kemiske 
anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i in-
dustriel målestok af stoffer ved ke-
misk omdannelse, som ligger side 
om side og funktionelt hører sam-
men, og som er:

a) til fremstilling af organiske grund-
kemikalier
b) til fremstilling af uorganiske grund-
kemikalier
c) til fremstilling af phosphat-, kvæl-
stof- eller kaliumholdig kunstgødning
d) til fremstilling af basisplantebe-
skyttelsesmidler og biocider

ring af Virkninger på Miljøet), idet det 
vurderes at anlægget er omfattet af 
bilag 1 pkt. 6, som omfatter ”integre-
rede kemiske anlæg, dvs. anlæg til 
fremstilling i industriel målestok af 
stoffer ved kemisk omdannelse, som 
ligger side om side og funktionelt hø-
rer sammen”.

Miljøstyrelsen har udarbejdet forslag 
til kommuneplantillæg, VVM-redegø-
relse og udkast til miljøgodkendelse. 

Når den offentlige høring af forslaget 
til kommuneplantillægget og af VVM-
redegørelsen er afsluttet, vil indkom-
ne indsigelser og bemærkninger bli-
ve behandlet af Miljøstyrelsen, og 
der udarbejdes en sammenfattende 
redegørelse. Derefter beslutter Miljø-
styrelsen om kommuneplantillægget 
skal udstedes, og afgørelse om mil-
jøgodkendelse træffes.

Overordnet set bygger VVM-redegø-
relse og miljøgodkendelse på de op-
lysninger, virksomheden har tilveje-
bragt i forbindelse med ansøgningen 
om miljøgodkendelse. 

VVM redegørelsen har imidlertid en 
bredere tilgang til miljøbegrebet end 
miljøgodkendelsen. Miljøgodkendel-
sen er på nogle punkter mere detal-
jeret end VVM-redegørelsen, for så 
vidt angår miljøparametrene – støj, 
luft, spildevand, affald m.v. Endvide-
re stiller miljøgodkendelsen vilkår til 
driften af fabrikken. Ønskes mere 
detaljerede oplysninger om f.eks. an-
læggets indretning og vilkår, kan ud-
kast til miljøgodkendelsen med for-
del læses. Miljøgodkendelsen erstat-
ter i fuld omfang VVM-tilladelsen.
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e) til fremstilling af farmaceutiske ba-
sisprodukter ved hjælp af kemisk el-
ler biologisk proces
f) til fremstilling af sprængstof

Dette er ensbetydende med at udvi-
delsen er VVM pligtig.

Ved VVM - tilgangen til miljøbegre-
bet forstås omgivelserne i bred for-
stand, herunder 
1)	Mennesker,	fauna	og	flora,
2) jordbund, vand, luft, klima og 
landskab,
3) materielle goder og kulturarv, og
4) samspillet mellem disse faktorer.

De forhold, der skal indgå i VVM re-
degørelsen, er:
En beskrivelse af anlægget.
En oversigt over de væsentligste al-
ternativer.
En beskrivelse af de berørte omgi-
velser.
En beskrivelse af virkninger på mil-
jøet
En beskrivelse af afværgeforanstalt-
ninger
Et ikke-teknisk resume
En oversigt over eventuelle mangler 
ved oplysningerne og vurderingen af 
miljøpåvirkningerne 
Anlæg og projekter, der er VVM-plig-
tige, kan ikke realiseres, før der er 
udarbejdet retningslinier i kommune-
planen om beliggenhed og udform-
ning af anlægget med tilhørende 
VVM-redegørelse, jf. planloven. Af 
planloven fremgår endvidere, at så-
fremt et anlæg eller projekt er i over-
ensstemmelse med kommunepla-
nen, påhviler det planmyndigheden, 
at udarbejde et forslag til kommune-
plantillæg.

1.2 To offentlige høringer
I henhold til planloven omfatter plan-
lægningen to offentlige høringer. 

Der har været udsendt et debato-
plæg med indkaldelse af ideer og 
forslag til offentlig høring. 

Hovedformålet med den første of-
fentlige debat var, at få et grundlag 
for det videre planarbejde, der dels 
tager udgangspunkt i lovgivningens 
krav til planlægningen, dels til de 
indkomne bemærkninger for at sikre, 
at de relevante/nødvendige problem-
stillinger bliver behandlet i VVM-re-
degørelsen. 

I høringsfasen kom der idéer og be-
mærkninger fra naboer om lugt, spil-
devand,	trafik,	støj	samt	lys	fra	de-
stillationstårnet. Fra en virksomhed 
kom der et forslag til behandling og 
bortskaffelse af affald.

Miljøstyrelsen Odense har udarbej-
det et notat med en vurdering af be-
mærkningerne, konklusionen på det-
te var at følgende punkter skal med-
tages i VVM-redegørelsen:

•	Vurdering	af	alternative	behand-
lings- og bortskaffelsesmetoder for 
affald.
•	Fokus	på	lugt,	trafik	og	spildevand.
•	Fokus	på	støj	og	lys	fra	destillati-
onstårn.

På baggrund af første høring har Mil-
jøstyrelsen Odense og Emmelev A/S 
i samarbejde udfærdiget et forslag til 
kommuneplantillæg og nærværende 
VVM-redegørelse. VVM-redegørel-
sen beskriver projektet og de miljø-
mæssige konsekvenser heraf. For-

Figur 1: Kort visende Emmelev A/S 
placering og adresse:

Emmelev A/S
Emmelevgyden 25
5450 Otterup

slaget skal være i offentlig høring i 8 
uger fra den 19. juli 2011.

Når den offentlige høring af forslaget 
er afsluttet, vil indkomne indsigelser 
og bemærkninger blive behandlet af 
Miljøstyrelsen Odense, som udarbej-
der en sammenfattende redegørelse 
og et udkast til afgørelse, som sen-
des i høring i Nordfyns Kommune. 
Derefter beslutter Miljøstyrelsen 
Odense om virksomheden kan udvi-
des, og et endeligt kommuneplantil-
læg skal udarbejdes.
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Indsigelser og bemærkninger sen-
des til:

Miljøstyrelsen
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
e-mail post@ode.mim.dk

1.3 Tilladelser og godkendel-
ser
Miljøgodkendelse
Emmelev A/S skal have en miljøgod-
kendelse efter miljøbeskyttelseslo-
vens kapitel 5. 

Virksomhedens produktion kan ind-
placeres på godkendelsesbekendt-
gørelsens liste over godkendelses-
pligtig virksomhed under pkt. D101 
a: ”Virksomheder, der ved en kemisk 
eller biologisk proces fremstiller or-

ganiske eller uorganiske stoffer pro-
dukter eller mellemprodukter, herun-
der enzymer” (i) (s).

Miljøstyrelsen er myndighed for mil-
jøgodkendelsen, idet aktiviteten er 
”s”-mærket.

Udkast til miljøgodkendelse for fa-
brikken udsendes sammen med 
VVM redegørelsen til offentlig hø-
ring. 

Emmelev A/S er ikke omfattet af risi-
kobekendtgørelsen om kontrol med 
risikoen for større uheld med farlige 
stoffer. Mængden af  methanol på 
virksomheden er under bekendtgø-
relsens tærskelmængder.

Spildevandstilladelse

Nordfyns Kommune er myndighed 
for virksomhedens håndtering af spil-
devand, og har meddelt en revideret 
spildevandstilladelse til virksomhe-
den den 27. juni 2011. Udvidelsen af 
virksomheden giver efter virksomhe-
dens oplysninger ikke anledning til 
væsentligt ændrede spildevandsfor-
hold.

Byggetilladelser
Nordfyns Kommune skal meddele 
byggetilladelse til udvidelserne inden 
byggeriet kan begynde.

Figur 2: Kommuneplanrammer og
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2. Ikke-teknisk resume

2.1 Beskrivelse af projektet
Emmelev A/S fremstiller rapsolie og 
rapskager ud fra rapsfrø. Biodiesel 
produceres ud fra rapsolie og andre 
planteolier. Desuden fremstilles gly-
cerin, der er et biprodukt ved frem-
stilling af biodiesel.

På grund af en forøget efterspørgsel 
på biodiesel ønskes produktionska-
paciteten udvidet til omtrent det dob-
belte. Udvidelsen sker ved etablering 
af et ekstra glycerintårn og et nyt 
presseanlæg samt diverse hjælpe-
anlæg. 

Der er i 2007 foretaget forlængelse 
af lager- og produktionsbygningen 
med 17 m, til forberedelse af udvi-
delse med et nyt presseanlæg.

Det eksisterende glycerintårn har et 
grundareal på 36 m2 og er 32 m 
højt, der etableres et ekstra glycerin-
tårn sammen med det eksisterende 
tårn. 

2.2 Nul - alternativet 
Nul - alternativet er en beskrivelse af 
konsekvenserne af, hvis der ikke 
foretages udvidelse af virksomhe-
den.

Der er ikke andre danske producen-
ter som producerer biodiesel baseret 
på vegetabilsk olie. Det kan derfor 
forventes, at produktionen vil blive 
overtaget af udenlandske producen-
ter, hvis Emmelev A/S ikke kan gen-
nemføre udvidelsen af produktions-
kapaciteten.

Dette vil betyde, at det bliver nød-
vendigt at importere ca. 100.000.000 

liter biodiesel pr. år, eller der skal an-
vendes mere fossilt brændstof.

Der vil ikke blive ansat yderligere 20 
– 25 personer på virksomheden, og 
der kan ikke forventes mere beskæf-
tigelse ved vognmænd, lokale hånd-
værkere m.v.

På længere sigt vil beskæftigelsen 
for de nuværende medarbejdere væ-
re truet. Hvis det ikke er muligt at ud-
vikle virksomheden, kan det på læn-
gere sigt blive nødvendigt at lukke, 
eller	om	muligt	flytte	til	anden	lokali-
tet i Danmark eller i udlandet. 

2.3 Andre alternativer
Der er ikke andre teknisk/økonomisk 
realistiske alternativer.

Der er tale om en udvidelse af et ek-
sisterende produktionsanlæg. Det 
eksisterende produktionsanlæg er 
opbygget over en årrække, og består 
af en lang række basisfaciliteter som 
modtageanlæg, råvare - og færdig-
varelager, produktionsbygninger, 
tankanlæg, kedelanlæg, kontorbyg-
ning o. lign.

Hvis en forøgelse af produktionen 
skulle placeres et andet sted skulle 
der først foretages en række ekstra 
investeringer i basisfaciliteter. Yderli-
gere ville to små produktionsanlæg 
ikke være så effektive som et stort 
anlæg, og ville medføre en væsentlig 
større total forurening og energifor-
brug.

Det vil desuden være forbundet med 
store ekstraomkostninger og forøget 
energiforbrug til bl.a. transport, hvis 
hele eller dele af produktionen skal 
etableres på andre lokaliteter.

2.4 Miljøkonsekvenser
- Luftforurening
Der er foretaget en række foranstalt-
ninger for reduktion af lugt fra virk-
somheden. 
I den nugældende miljøgodkendelse 
stilles der vilkår om, at virksomhe-
dens bidrag til lugt ved boliger i om-
givelserne ikke må overstige 10 lugt-
enheder/m3 (LE). De seneste lugt-
målinger viser at lugtimmissionen 
ved boliger i virksomhedens omgi-
velser kan holdes under 5 LE i ho-
vedparten af tiden.

Efter den forøgede produktion er det 
maksimale lugtbidrag ved boliger an-
slået til at være 6 - 8 lugtenheder/
m3. Tallet bygger på målinger, samt 
”worst-case”- beregninger. I bereg-
ningerne indgår ikke effekten af det 
supplerende lugtrenseudstyr ( ozon-
generatorer), der etableres som en 
del af udvidelsen. Miljøstyrelsen har i 
forbindelse med miljøgodkendelse af 
virksomheden skærpet vilkårene for 
lugtemission til 5-6 LE.

I produktionen af biodiesel anvendes 
methanol (træsprit). Emissionsmålin-
ger har vist at Miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdier (i luftvejled-
ningen) ikke overskrides. Emmelev 
er omfattet af VOC-bekendtgørelsen, 
og skal således overholde en total 
emissionsgrænse på 1 kg methanol 
pr. tons rapsfrø og op til 3 kg metha-
nol pr. tons indkøbt vegetabilsk olie, 
afhængig af den bedst tilgængelige 
teknik.

- Støj
Støjberegninger som medtager de 
nye anlæg viser at gældende støj-
grænser ikke overskrides efter udvi-
delsen. Støjbidraget før og efter ud-
videlsen	er	vist	i	figur	3.
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Figur 3: Det samlede støjbidrag fra virksomheden er sammenholdt med støjgræn-
serne i miljøgodkendelsen af 4. juli 2001. I skel til naboerhvervsområdet er det 
samlede støjbidrag sammenholdt med støjgrænser fra lokalplan 2008-12.

Tidsrum Støjbidrag ved nær-
meste nabo nordøst 

for
dB(A)

Støjbidrag ved nær-
meste nabo sydøst 

for
dB(A)

Støjbidrag i skel til 
nabo erhvervsom-

råde
dB(A)

kl. 7 - 18
Eksisterende anlæg
Efter udvidelse
Støjgrænse

40
40
55

42
41
55

60
57
60

kl. 18 - 22
Eksisterende anlæg
Efter udvidelse
Støjgrænse

40
40
45

41
39
45

60
56
60

kl. 22 - 07
Eksisterende anlæg
Efter udvidelse
Støjgrænse

40
40
40

41
39
40

59
55
60

Trafik	til	og	fra	virksomheden	vil	ikke	
medføre at gældende støjgrænser 
overskrides. Antallet af køretøjer pr. 
døgn til  og fra virksomheden for-
øges fra ca. 50 pr. døgn til ca. 130 
pr.	døgn.	Trafikken	gennem	Otterup	
by	forøges	med	ca.2%.	Trafik	er	ikke	
reguleret af miljøgodkendelsen.

De hidtil gældende vilkår for støj vil 
fortsat være gældende.

- Spildevand
Spildevandet fra fabrikken består pri-
mært af vand fra processer, rengø-
ring, kondensat, dampkedler, vand-
behandlingsanlæg samt regnvand i 
tankgårde og andre arealer hvor der 
kan forekomme spild af forurenende 
stoffer. Spildevandet indeholder pri-
mært organisk stof (vegetabilsk olie, 
glycerol og methanol), og er biolo-
gisk nedbrydeligt. 

Spildevandet kan primært opdeles i:
Vand fra nedbør i tankgårde, vaske-
plads m.v. hvor der er mulighed for 
spild.
Kondensvand fra skorsten.
Sanitetsspildevand.
Procesvand fra glycerinfremstilling.

Olieholdigt vand føres tilbage til pro-
cessen i størst muligt omfang. Den 
del som ikke kan føres tilbage i pro-
cessen forrenses i eget forrens-
ningsanlæg og ledes til kommunalt 
rensningsanlæg. Frasepareret olie 
og fedt fra forrensningsanlæg bort-
skaffes til biogasanlæg.

Procesvand fra glycerinfremstilling 
køres direkte til biogasanlæg.

Der ansøges om godkendelse til at 
den regnvandsafhængige del af spil-

devandet ændres, ved at der foreta-
ges en opdeling af tankgården:
3.175 m2 anvendes til råvarer og 
biofuel. Regnvand fra denne del le-
des til olieudskilleren.
2.650 m2 anvendes til oplagring af 
råglycerol og færdigvare. Regnvand 
fra denne del ledes til separat kam-
mer i olieudskilleren. 

Med denne opdeling vil det eventuelt 
glycerolholdige vand tilledes kontrol-
leret til forrensningsanlægget og der-
fra videre til Otterup Rensningsan-
læg.

Virksomheden arbejder videre med 
at reducere spildevandsmængderne 
og mængden af glycerin i spildevan-
det,	og	der	arbejdes	med	at	finde	al-
ternative rensnings- og bortskaffel-
sesmetoder. Der er foretaget forsøg 
med ozonbehandling af spildevandet 
og der foretages vurdering og evt. 
implementering af en ny vaskepro-
ces, som kan medføre vandbespa-
relser og dermed reduktion af spilde-
vandsmængder.

2.5 Sammenfatning af miljø-
konsekvenser
Planerne giver mulighed for udvidel-
se af produktionen til det dobbelte. 
Dette	vil	medføre	at	trafikken	til	og	
fra virksomheden forøges fra ca. 50 
lastbiler i døgnet til ca. 100 – 130 
lastbiler i døgnet.

Spildevandsrensningen forbedres på 
grund af opdelingen af tankgården. 
Ved en opdeling af tankgården kan 
det glycerinholdige spildevand hol-
des adskilt fra det øvrige spildevand. 
Herved forbedres tilledningen til Em-
melev’s rensningsanlæg, og dermed 
til det kommunale rensningsanlæg.

Det vurderes, at lugtbidraget er et 
væsentligt bidrag til miljøbelastnin-
gen. Ved etablering af effektive lugt-
rensningsteknikker forventes det, at 
lugtgener kan minimeres. Udover 
lugt vil der være luftforurening i form 
af methanol, røggasser fra damp-
kedler og støv fra produktionsanlæg-
get.

Luftformige emissioner vil ikke for-
øges ud over grænseværdierne i de 
nuværende miljøgodkendelser. Sam-
let set vurderes det, at emissioner til 
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luften ikke vil medføre væsentlige 
påvirkninger af omgivelserne.
Der vil ikke ske en væsentlig forøgel-
se af det samlede støjbidrag på 
grund af udvidelsen. Støjbidraget vil 
ikke forøges ud over grænseværdi-
erne i de nuværende miljøgodken-
delser, og det vurderes at der ikke vil 
påføres omgivelserne væsentlige 
støjpåvirkninger.

Miljøstyrelsen udarbejder en miljø-
godkendelse til udvidelsen, i denne 
miljøgodkendelse stilles der vilkår til 
støj og luftformige emissioner. 

Visuelt vil der kun blive marginale 
forskelle	før	/	efter	udvidelsen,	se	fi-
gur 4.

I Miljøgodkendelsen er udvidelsen af 
virksomheden Emmelev AS beskre-
vet, og miljøpåvirkninger fra den fuldt 
udbyggede fabrik er beskrevet og 
vurderet.
Produktionen er kendt fra virksomhe-
dens eksisterende del, og teknologi-
en er således velkendt.
Ved projekteringen af produktionsan-
læg og rensningsudstyr indgår der 
principper for bedst tilgængelig tek-
nik (BAT) samt rensningsteknikker:

•	Der	vil	med	udvidelsen	være	en	
mere effektiv udnyttelse af køletårne 
ved etablering af ekstra glycerintårn.
•	Der	etableres	UV-ozonanlæg	til	
lugtrensning, og der etableres en 
ozongenerator som giver en bedre 
rensningsgrad.
•	Punktudsugninger	afbrændes	i	tør-
reriet, der forvarmer rapsfrøene.

Figur 4: Skitse af eksisterende og nye bygninger, nyt byggeri er vist med rød farve

•	Methanol	fra	punktudsugninger	af-
brændes i tørreriet som forvarmer 
rapsfrøene, således at naturgasfor-
bruget reduceres.
•	Støvemissioner	reduceres	ved	
etablering af cykloner.
•	Spildevandet	opdeles,	således	at	
det glycerinholdige spildevand op-
samles separat. Dette medfører en 
bedre rensning i Emmelev’s rens-
ningsanlæg
•	Der	arbejdes	med	at	reducere	
vandforbruget ved ændrede vaske-
processer.

En udvidelse af produktionskapacite-
ten vil medføre et forøget forbrug af 
ressourcer som vand og energi. 
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3. Virksomheden Em-
melev A/S

3.1 Indledning
Emmelev A/S fremstiller rapsolie og 
rapskager ud fra rapsfrø. Biodiesel 
produceres ud fra rapsolie og andre 
planteolier.

Rapskager anvendes som foder til 
kvæg og svin. Biodiesel bliver for-
trinsvis eksporteret til andre EU - 
lande. Den indenlandske afsætning 
af biodiesel forventes forøget frem-
over, da regeringen i maj 2009 har 
vedtaget at der senest fra 2011 skal 
blandes 5,75 % biobrændstof i ben-
zin og diesel. Ligeledes har  EU-
kommisionen en målsætning om at 
øge brugen af biobrændsler i trans-
portsektoren til mindst 10 % i 2020.

På grund af en forøget efterspørgsel 
på biodiesel, ønsker Emmelev A/S at 
udvide produktionskapaciteten til det 
dobbelte. 

Som et led i virksomhedens udvidel-
se er der arbejdet med lokalplan og 
kommuneplan, og dette medførte at 
Nordfyns Kommune i marts 2007 
vedtog en ny lokalplan der udvider 
erhvervsområdet.

Emmelev A/S har ansøgt om miljø-
godkendelse til udvidelsen. Miljøsty-
relsens udkast til miljøgodkendelse 
kan ses som et særskilt bilag til 
VVM-redegørelsen.  

Udvidelsen omfatter
•	Etablering	af	2	ekstra	presser	og	2	
varmepander.
•	Udvidelse	af	ozonanlæg	til	lugtbe-
handling.
•	Opførelse	af	et	nyt	glycerintårn	(de-
stillationskolonne). 

•	Etablering	af	en	tank	til	methanol	
eller til en blanding af natriummetha-
nolat og methanol, og brug af blan-
dingen.
•	Etablering	af	2	centrifuger	samt	
pumper til biodieselproduktion.

Virksomheden er omfattet af listen 
over godkendelsespligtige virksom-
heder:

-Hovedaktivitet
D101: ”Virksomheder, der ved en ke-
misk eller biologisk proces fremstiller 
organiske eller uorganiske kemiske 
stoffer, produkter eller mellempro-
dukter, herunder enzymer.”

-Biaktiviteter
E103: ”Oliemøller og andre anlæg 
for	raffinering	eller	behandling	af	ve-
getabilske olier med en kapacitet til 
produktion af færdige produkter på 
mere end 300 tons pr. dag i gen-
nemsnit kvartalsvis.”

Figur 5: Område omfattet af lokalplan nr. L-E3-05

Figur 6: Illustration af eksisterende og nye bygninger
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3.2 Beliggenhed m.v.
Området er beliggende ca. 800 m 
nord for Otterup by og ca. 500 m 
vest for Emmelev. Virksomhedens 
arealer er omfattet af Nordfyn Kom-
munes lokalplan nr. L-E3-05 vedta-
get i marts 2007. I kommuneplanen 
er området betegnet E18 og udlagt 
til erhvervsområde.   

Området grænser mod nord, vest og 
øst op til landbrugsområder i landzo-
ne. Mod øst grænses op til et er-
hvervsområde, hvor der er en korn- 
og foderstofvirksomhed.

3.3 Areal og fysisk udform-
ning
Byggerier udføres i overensstemmel-
se med lokalplan L-E3-05 fra marts 
2007. Udvidelserne udføres i samme 
materialer som de eksisterende an-
læg, og vil ikke ændre helhedsind-
trykket af virksomheden. 

Det samlede grundareal er 100.000 
m2. Det eksisterende fabriksanlæg 
har et samlet bebygget areal på ca. 
20.000 m2 incl. tankgårde. Der udvi-
des med 425 m2, ved at forlænge 
den eksisterende lagerhal med 17 
m, rygningshøjden er 15 m. Dette er 
udført i sommeren 2007 som en del 
af det samlede projekt.

Den højeste nye bygning er glycerin-
tårnet som bliver 32 m høj og har et 
areal på 36 m2. Tårnet opføres i 
samme højde som det eksisterende.

Den vestlige del af grunden er ube-
nyttet og kan ifølge lokalplanen an-
vendes til evt. fremtidige udvidelser.

Figur 7: Forlængelse af bygning til presseanlæg set fra nordvest.

Figur 8: Bygninger, tanke og glycerintårn set fra syd.

Figur 9: Bygninger set fra syd.
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3.4 Bygge- og anlægsarbej-
der  
Udvidelsen af produktions- og lager-
bygningen er gennemført i somme-
ren 2007.

Etablering af glycerintårn foretages 
så snart der meddeles miljøgodken-
delse hertil. Udvidelse af tankgård 
med 1 methanoltank er gennemført.

Øvrige udvidelser på virksomheden 
medfører ikke bygge- og anlægsar-
bejde. Bygge- og anlægsarbejde 
vurderes ikke at medføre væsentlige 
gener i omgivelserne.

3.5 Produktionsprocesser
Der etableres ikke nye produktions-
processer, men produktionen vil ca. 
fordobles i forhold til den nuværende 
miljøgodkendelse.

Den årlige omsætning af råvarer og 
færdigvarer ønskes forøget til:
350.000 tons rapsfrø
120.000 tons rapsolie
230.000 tons rapskager
215.000 tons biodiesel
  15.000 tons biofuel
  30.000 tons glycerin

Principdiagram for produktion af raps-
olie, rapskager, glycerin og biodiesel 
fremgår af figur 10:

Rapsfrø tilføres med lastbil og læg-
ges på planlager til senere brug. Fra 
lageret føres rapsfrøene ind i olie-
møllen, hvor frøene renses, valses 
og opvarmes, hvorefter olien i frøene 
presses ud. Den overskydende pres-
sekage sælges som dyrefoder i form 
af rapskager eller piller.

Rapsolien fra frøene pumpes til bio-
dieselanlægget, hvor rapsolien ved 
hjælp af methanol (træsprit) omdan-
nes til biodiesel. Herudover dannes 
et biprodukt – biofuel, der anvendes 
som brændsel i kraft- og varmevær-
ker. Under biodieselproduktionen 
dannes glycerol. 

Rapsolie

Rapslager

Rensning og forvarmning

Valsning og opvarmning

Presning

Biodiesel raffinering

Glycerol (80 % glycerol)

Glycerol destillation

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Methanol

Frarens sælges til genan-
vendelse

Rapskager og rapspiller

Biodiesel og biofuel

Glycerin i
pharma- og fødevarekvalitet

Levering af rapsfrø

80 % glycerol

Opvarmning/damp a

Opvarmning/damp

Opvarmning/damp a

aLevering af planteolie
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Glycerolen	behandles	igennem	flere	
trin til 80 % glycerol, der bl.a. sælges 
som fodertilskud. En del af glycero-
len destilleres til pharma- og fødeva-
rekvalitet.
Fabrikken er i drift døgnet rundt i 365 
dage om året.
Produktionskapaciteten forøges ved 
etablering af ekstra presselinie, for-
bedring af rapskagekøling, etable-
ring af produktionstanke samt ud-
skiftning og forbedring af pumper, 
centrifuge m.v. Herudover etableres 
et glycerintårn parallelt med det eksi-
sterende.

3.6 Hjælpeanlæg
Til produktionen anvendes en række 
hjælpeanlæg som dampkedel, køle-
anlæg, vandbehandlingsanlæg, tryk-
luftanlæg o.lign.

Disse anlæg har tilstrækkelig kapaci-
tet til den forøgede produktion.

3.7 Bedst tilgængelige teknik
Ved projekteringen af produktionsan-
læg og rensningsudstyr indgår der 
principper for bedst tilgængelig tek-
nik (BAT) samt rensningsteknikker.
I forbindelse med udvidelse af pro-
duktionen indføres ikke nye teknolo-
gier, men de eksisterende anlæg ud-
bygges, således at der samlet set 
opnås en mere effektiv produktion, 
dels på grund af stordriftsfordelene, 
herunder en væsentlig bedre udnyt-
telse af eksisterende basisanlæg 
som kedelanlæg, køleanlæg, lagre 
m.v. Efter udvidelsen vil der være et 
mindre energiforbrug pr. tons færdig-
varer.
De væsentligste miljøpåvirkninger 
fra virksomheden vurderes at være 
energiforbrug, emissioner af lugt og 

methanol, spildevand, affald samt 
støj.

Emmelev A/S er omfattet af IPPC di-
rektivet, og EU Kommissionen ud-
sender ”BAT reference documents” 
som beskriver processer og forure-
ningsniveauer	samt	identificerer	de	
miljøpræstationer, der er opnåelige 
ved anvendelse af BAT for den på-
gældende virksomhedstype. Em-
melev A/S har undersøgt mulighe-
den for at anvende BAT.

Der er ikke konkrete BREF - doku-
menter som omfatter oliemøller, bio-
diesel eller lignende produktion. men 
flere	af	processerne	er	beskrevet	i	
andre BREF dokumenter. Der er 
foretaget gennemgang af en række 
BREF dokumenter for en vurdering 
af om der er relevante emner i for-
bindelse med udvidelsen af produkti-
onen på Emmelev. Der er udarbejdet 
tjeklister med oversigt over BAT an-
befalinger for relevante BREF doku-
menter,.

Miljøstyrelsen Odense har fulgt BAT-
anbefalinger ved i miljøgodkendel-
sen at stille vilkår om bemaling med 
reflekterende	farve	for	tanke	med	
højt damptryk. Desuden er der stillet 
krav m at reducere diffus emissioner 
af metanol

Ændringer i produktionsan-
læg
Med de ekstra varmepander/presse-
re er det muligt at etablere en totrins-
proces og dobbeltpresning, hvilket 
medfører at der kan presses 0,5 – 1 
% mere olie ud af rapsen, samtidigt 
med at kapaciteten forøges.

Der etableres et nyt glycerintårn som 
er identisk med det eksisterende der 
blev miljøgodkendt i 2005. 

Generelt vil der være en bedre ener-
giudnyttelse ved en udbygning af 
produktionsanlægget, dvs. tab ved 
dampproduktion, varmetab i damp-
rør, ventilationsanlæg, kølesystemer 
m.v. udgør en mindre del set i for-
hold til den forøgede produktion. Der 
etableres ikke nye energianlæg, da 
de eksisterende energianlæg kan 
klare den forøgede belastning.

Det nye glycerintårn anvender køle-
tårnene som blev miljøgodkendt i 
2007, og der vil derfor være en mere 
effektiv udnyttelse af køletårnene.

Da energiforbruget udgør en af de 
største miljøpåvirkninger på virksom-
heden, arbejdes der løbende med at 
reducere energiforbruget på fabrik-
ken. Dette har medført at energifor-
bruget har været faldende set i for-
hold til produktionens størrelse.

I forbindelse med ny indkøb foreta-
ges der vurderinger af energiforbru-
get, og vurderes om der med fordel 
kan etableres energibesparende for-
anstaltninger eller er alternative tek-
nologier med et mindre energifor-
brug. Der er procedurer for indkøb af 
udstyr og råvarer, således at energi-
forbruget inddrages i beslutningspro-
cessen på linje med pris, leverings-
tid, kvalitet og andre vurderingspara-
metre.

Emission af lugt
Udsugningen fra rapskagekølerne 
og andre procesudsugninger i olie-
møllen indeholder lugt. Emmelev A/S 
har derfor etableret et UV - ozonan-
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læg til rensning af lugtende afkastluft 
som beskrevet i BREF for ”Food, 
Drink and Milk Industries”. Anlægget 
er en effektiv og energirigtig lugt-
rensning. Lugtmålinger og beregning 
af lugtkoncentrationerne i omgivel-
serne i 2006 viser, at lugtgrænserne 
ikke overskrides.

Lugtrensning med UV - ozonanlæg, 
er et luftrensningssystem med lave 
driftsomkostninger og et lavt energi-
forbrug set i forhold til traditionelle 
lugtrensningssystemer som f.eks. 
termisk forbrændingsanlæg.

Der etableres et ekstra afkast fra 
rapskagekølerne, med supplerende 
UV - ozonanlæg til rensning af den-
ne afkastluft. Herudover etableres en 
ozongenerator som giver en bedre 
virkningsgrad på lugtrensningen.

Der er etableret punktudsugninger 
på presserne for at begrænse diffuse 
udslip af lugt til produktionslokaler og 
omgivelser. Punktudsugninger af-
brændes i tørreriet som forvarmer 
rapsfrøene. Afbrænding er beskrevet 
i BREF for ”Food, Drink and Milk In-
dustries”.

Emission af methanol
Der er etableret punktudsugninger 
fra biodiesel produktionen for at und-
gå udslip af methanol til produktio-
nen og omgivelserne. Punktudsug-
ningerne afbrændes i tørreriet som 
forvarmer rapsfrøene.

Afbrænding af methanol er et energi-
rigtigt system, hvor methanol fra pro-
cessen kan reducere naturgasforbru-
get til forvarmning af rapsfrø. Målin-
ger har vist at der kun er et begræn-
set indhold af methanol i afkastluften 

efter forvarmning. Afbrænding er be-
skrevet i BREF 17: ”Common waste 
water and waste gas treatment and 
management in the chemical sector”.

Der er I miljøgodkendelsen stillet 
krav om at nedbringe den diffuse 
emission af methanol, bla. ved be-
maling	af	tanke	i	reflekterende	farve.

Emissioner af støv
Der er etableret cykloner til at redu-
cere støvemissionen fra rapskage-
kølerne, således at emissionen redu-
ceres til under 40 mg/Nm3. Cykloner 
til at reducere støvemissionen for 
vådt støv er beskrevet i BREF for 
”Food, Drink and Milk Industries”. 
Støv som udskilles i cyklonerne re-
turneres til rapskagen, som bruges til 
kvægfoder.

Køleanlæg
Ved udvidelsen af produktionen an-
vendes de eksisterende køletårne, 
som blev miljøgodkendt af Miljøsty-
relsen Odense i 2007. Der er ved 
den valgte køleform tale om anven-
delse af kendt, afprøvet teknik: Køle-
tårne med såkaldt åben recirkulering 
af vand. Sådanne industrielle kølesy-
stemer er beskrevet i BREF 04 om 
”Industrial Cooling”.

Fokus er hovedsageligt på at forøge 
den samlede energieffektivitet og re-
ducere emissioner til vandmiljøet. 
Som udgangspunkt bør muligheder-
ne for genvinding af varme fra pro-
cessen undersøges og så vidt muligt 
implementeres, inden det kommer 
på tale at etablere et egentligt køle-
system.
Der anvendes ikke grundvand eller 
overfladevand.

Der anvendes indirekte kølesyste-
mer så risiko af udslip af stoffer fra 
produktionen minimeres.
Vandforbruget reduceres ved at fore-
tage en effektiv vandbehandling af 
spædevandet.
Der anvendes kun i begrænset om-
fang kølevandsadditiver.
Køletårnene er støjsvage, ventilato-
rer kører med lavt omdrejningstal.
Det vil ikke være rentabelt at genvin-
de varmen fra køletårnene, da der er 
tale om små mængder ved en for-
holdsvis lav temperatur.
Køletårne serviceres og vedligehol-
des regelmæssigt. Kølevandet be-
handles efter behov for at reducere 
begroning, alge- og amøbevækst. 
Kølevandsbassinerne er opdelt i 4 
sektioner, således at der efter behov 
kan foretages rensning af køle-
vandsbassiner.

Spildevand og overfladevand
Der foretages opdeling af tankgård, 
således at 3.175 m2 anvendes til rå-
varer og biofuel. Regnvand fra den-
ne del ledes til olieudskilleren.
Den øvrige del er 2.650 m2 og skal 
anvendes til oplagring af råglycerol 
og færdigvare. Regnvand fra denne 
del ledes til separat kammer i olieud-
skiller.

I tilfælde af spild med glycerolind-
hold, som er vanskeligt at håndtere i 
kommunens rensningsanlæg, kan 
dette efter aftale med kommunen 
transporteres til biogasanlæg.
 
Emmelev har undersøgt alternative 
metoder til forrensning af spildevan-
det, bl.a. eget biogasanlæg, dette er 
dog ikke gennemførligt på Emmelev 
på nuværende tidspunkt, Emmelev 
har derimod valgt at samarbejde 
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med eksterne biogasanlæg. Em-
melev vil fortsat arbejde videre med 
at undersøge om der er andre løs-
ninger. 
Overfladevand	fra	tage,	pladser	og	
andre områder som kun i begrænset 
omfang er forurenet, opsamles i en 
lagune og nyttiggøres ved udsprøjt-
ning på landbrugsarealer.

Forbrug af vand og hjælpe-
stoffer
Der vil ske en forøgelse af vandfor-
bruget. Der vil dog være en redukti-
on af vandforbruget pr. tons råvare, 
på grund af en mere effektiv udnyt-
telse af kedler og køletårne.

For at fjerne urenheder vaskes bio-
diesel med vand fra omvendt osmo-
seanlægget tilsat syre. Der arbejdes 
med at tilpasse denne vaskeproces 
for at opnå en vandbesparelse. 

Der foretages herudover ikke pro-
cesmæssige ændringer af biodiesel 
anlægget. Der anvendes fortsat met-
hanol og Na-Methylat til produktion 
af biodiesel. En stor del af methano-
len genanvendes i produktionen så 
forbruget minimeres. Emissionen be-
grænses i overensstemmelse med 
VOC - bekendtgørelsen til maksimalt 
1 kg opløsningsmiddel pr. tons raps-
frø og 3 kg opløsningsmiddel pr. tons 
indkøbt vegetabilsk olie.

Affald
Affaldsproduktionen er meget lille, 
da der er en meget høj udnyttelse af 
råvarerne. Ud fra en omsætning på 
150.000 tons rapsfrø er affalds-
mængderne 200 – 500 tons, svaren-
de til 1 – 3 promille. En del af af-
faldsmængden kan genanvendes.

4. Miljøpåvirkninger

4.1 Affald
De væsentligste affaldstyper og 
mængder med de eks. forhold ud-
gør:

•	Slam	fra	dråbeudskiller	før	den	72	
m skorsten udgør ca. 1 tons pr. år. 
Bortskaffes efter aftale med Nord-
fyns Kommune
•	Brugt	aktivt	kul	fra	glycerinblegning	
udgør 120 tons pr. år, og sendes til 
regenerering eller forbrænding.
•	Sten,	frø	og	halm	fra	rensning	af	
rapsfrø udgør 10 - 40 tons pr. år, og 
sælges til genanvendelse.
•	Bundfald	fra	sandfang	ved	vaske-
plads udgør 20 tons pr. år, og tøm-
mes og bortskaffes til godkendt mod-
tager via den kommunale tømnings-
ordning.
•	Gammelt	jern	fra	reparationer	ud-
gør 40 - 100 tons pr. år og sælges til 
genbrug.
•	Slam	fra	spildevandsanlæg	udgør	
300 - 1.000 tons pr. år og genanven-
des i biogasanlæg.
•	Afskummet	vegetabilsk	olie	fra	op-
samlingskar ved eget rensningsan-
læg udgør 30 - 100 tons og pumpes 
retur til produktionen.
•	Diverse	affald	som	opfejning	fra	ve-
je, beton og asfalt fra reparationer 
mv.

Der vil ikke komme nye typer affald 
ved udvidelse af produktionen, men 
mængderne vil forøges. Det vurde-
res at affaldet fra Emmelev A/S ikke 
vil give anledning til særlige miljø-
mæssige problemer, når de bortskaf-
fes efter Nordfyns Kommunes anvis-
ninger og under overholdelse af de 
vilkår, der gælder for oplag mm.

4.2 Lys, varme, stråling
På grund af naboklager over lys i 
glycerintårnet, er der etableret auto-
matisk lysanlæg, således at der kun 
er lys i tårnet hvis der er personer 
som arbejder i tårnet. Det nye gly-
cerintårn udføres på tilsvarende må-
de. Udvidelsen af virksomheden 
medfører ikke påvirkninger fra varme 
og stråling.

4.3 Spildevand
Spildevandet fra Emmelev A/S be-
står primært af spildevand fra pro-
cesser, rengøring, kondensat, damp-
kedler, vandbehandlingsanlæg samt 
regnvand i tankgårde og andre area-
ler hvor der kan forekomme spild af 
forurenende stoffer. Spildevandet in-
deholder primært organisk stof som 
olie, glycerol og methanol, og er bio-
logisk nedbrydeligt. Spildevands-
mængder	fremgår	af	figur	11.

Det olieholdige regnvand føres i 
størst muligt omfang tilbage til pro-
cessen. Den del som ikke kan føres 
retur til processen forrenses i eget 
forrensningsanlæg.

Forrensningsanlægget på Emmelev 
A/S består af en fældningsenhed og 
et	båndfilter,	som	fraseparerer	olie	
og fedstoffer. Herved fremkommer 
en slamdel og en vanddel. 

Vanddelen ledes til rensningsanlæg-
get i Otterup. Frasepareret olie og 
fedt fra forrensningsanlægget køres 
til biogasanlæg.

Procesvand fra glycerinfremstilling 
har et højt COD indhold, og kan der-
for være vanskelig at håndtere på et 
rensningsanlæg. Dette procesvand 
transporteres med tankvogne til et 
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biogasanlæg, hvor det udgør en god 
kulstofkilde.

Ved udvidelse af produktionen etab-
leres der et ekstra glycerintårn, dette 
vil medføre en forøgelse af glycerol-
holdigt procesvand.

Da en del af spildevandet kan være 
glycerinholdigt, ønsker Emmelev A/S 
at ændre på håndteringen af dette, 
således at dette kan separeres fra 
det øvrige spildevand. Dermed kan 
opnås en bedre styring af forrens-
ningsanlægget.

Der ansøges om godkendelse til at 
tankgården opdeles, således at 
3.175 m2 anvendes til råvarer og 
biofuel.

De resterende 2.650 m2 tankgård 
ønskes anvendt til oplagring af rågly-
cerol og færdigvare.

Kørsel med slam og procesvand i 
tankvogn vil fremover ske op til 2 - 3 
gange pr. uge.

Ifølge lokalplan L-E3-05 skal spilde-
vand	og	forurenet	overfladevand	le-
des til Otterup Renseanlæg.

Otterup Renseanlæg har en kapaci-
tet på 12.500 PE, belastningen af 
anlægget er meget tæt på denne ka-
pacitet. Ifølge lokalplanen vil kom-
munen derfor overveje om en udvi-
delse af renseanlæggets kapacitet er 
nødvendig.

Emmelev A/S vil ikke overskride kra-
vene i den nuværende spilde-
vandstilladelse mht. indholdet, også 
efter udvidelsen.
Emmelev A/S arbejder videre med at 
reducere spildevandsmængderne og 
mængden af glycerin i spildevandet, 
og	der	arbejdes	med	at	finde	alterna-
tive rensnings- og bortskaffelsesme-
toder. 

Der er foretaget forsøg med ozonbe-
handling af spildevandet, og der ar-
bejdes med en ny vaskeproces som 
kan medføre vandbesparelser og re-
duktion af spildevandsmængder. 

Overfladevand	fra	tage	og	kørearea-
ler ledes til et eks. bassin beliggende 
øst for Norupvej for senere udsprøjt-

Spildevandstype Fremtidige forhold 
m3 pr. år

Kommentar

Procesvand med indhold af vegetabilsk olie som 
genanvendes til opfugtning af rapskager 500 - 1.000

Genanvendes normalt*

Overfladevand	fra	tankgårde	og	andre	arealer	hvor	
der kan forekomme spild af forurenende stoffer 4.000 - 5.000 Forrenses og ledes til kommunalt rensnings-

anlæg
Spildevand fra vaskeplads 100 - 200 Forrenses og ledes til kommunalt rensnings-

anlæg
Vand fra vask af tankgårde 300 - 400 Forrenses og ledes til kommunalt rensnings-

anlæg
Vand fra vask af glycerintårn 300 - 500 Forrenses og ledes til kommunalt rensnings-

anlæg
Vand fra køletårne 30 - 100 Forrenses og ledes til kommunalt rensnings-

anlæg
Kondensat fra skorsten inklusiv vand fra rensning af 
ozonbehandlingsanlægget 500 - 1.000 Forrenses og ledes til kommunalt rensnings-

anlæg
Procesvand fra glycerindestillationskolonne 6.000 - 10.000 Indeholder gode kulstofkilder og sendes til 

biogasanlæg
Bundblæsningsvand fra dampkedler 300 Kommunalt rensningsanlæg
Vandbehandlingsanlæg - omvendt osmoseanlæg 6.000 - 8.000 Ledes til lagune og udsprøjtes eller genan-

vendes
Spildevandsmængde i alt ca. 18.000 - 27.000

Figur 11: Fremtidige spildevandsmængder opgjort på årsbasis. 
*Procesvand fra biodieselproduktionen kan normalt anvendes til opfugtning af rapskagerne, og vil normalt ikke optræde som 
spildevand. Der vil dog opstå situationer hvor biodieselproduktionen ikke harmonerer med rapskageproduktionen, og det kan 
derfor blive nødvendigt at lede procesvandet til det interne rensningsanlæg
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ning, jf. Fyns amts tilladelse af 2. maj 
2002. Nordfyns Kommune har i april 
2008 meddelt tilladelse til ændring af 
udsprøjtningsarealer. 

Da nabovirksomheden Danish Agro 
ikke længere udleder overfaldevand 
til bassinet, er der  nu en betydelig 
reservekapacitet til oplagring og ud-
spredning.

Konklusion - spildevand
Med de planlagte forbedringer vil der 
ske en bedre adskillelse og dermed  
forbedret håndtering af spildevandet.

På denne baggrund vurderes det, at 
spildevandet	og	overfladevandet	ik-
ke vel medføre væsentlige miljøpå-
virkninger.

 4.4 Emissioner til luften
De mest betydende emissioner fra 
det eksisterende anlæg er:
Methanol.
Røggasser fra energianlæg
Lugt fra rapsforvarmning, pressean-
læg og rapskagekøler.
Støv fra rapskagekølere og rapsfor-
varmer
Ved udvidelse af produktionen bliver 
der en forøgelse af emissionerne. 

I eksisterende miljøgodkendelse er 
der krav om at immissionerne ved 
naboer ikke må overstige B-værdien 
jf. Miljøstyrelsens B-værdivejledning, 
ligeledes må virksomhedens lugtbi-
drag ikke forøges udover den nuvæ-
rende grænse på 10 lugtenheder/m3 

-Diffuse emissioner
Aflæsning	af	rapsfrø	foregår	inden-
dørs i hallerne, således at der ikke 
forekommer betydende diffuse støv-
emissioner.

Diffuse lugtemissioner søges holdt 
på et minimum ved at etablere 
punktudsugninger på pressere og 
varmepander. Punktudsugningerne 
er afbalanceret således at der ikke 
suges for meget damp (og lugt) ud af 
presser og varmepander, da dette vil 
medføre et væsentligt større energi-
forbrug og en større samlet lugtemis-
sion. 
Der er en række forskellige mulige 
diffuse lugtkilder på virksomheden:
Køletårne til glycerinanlæg kan afgi-
ve diffus lugt pga. medrevne urenhe-
der fra destillationen. Kølevandet be-
handles med væksthæmmende mid-
ler for at mindske lugtemissionen.
Åbne porte til oliemøllen kan medfø-
re lugtemissioner, og portene holdes 
derfor normalt lukket i aften- og nat-
perioden.
Spildevandsrensningsanlægget vur-
deres kun i begrænset omfang at af-
give diffus lugt.
Rapskagelageret kan afgive diffus 
lugt fra den varme rapskage som til-
føres lageret. For at begrænse lugt 
herfra, holdes porte lukket i aften og 
natperioden.

Der vurderes ikke at være væsentli-
ge diffuse lugtemissioner ved nabo-
beboelser som er 3 – 400 m fra de 
diffuse lugtkilder.

Diffuse emissioner af methanol be-
grænses ved at der er etableret 
punktudsugninger på produktionsud-
styr. Der udføres bemaling af tanke 
med	reflekterende	maling,	så	for-
dampning minimeres. Der stilles 
desuden krav om yderlige emissi-
onsbegrænsende tiltag.

-Methanol
I produktionen af biodiesel anvendes 
methanol. For at minimere udslip af 
methanol til omgivelserne foretages 
der udsugning fra produktionsanlæg-
get, og den methanolholdige udsug-
ningsluft afbrændes i tørreriet som 
genanvender energien til forvarm-
ning af rapsfrø til produktionen.

Der er foretaget emissionsmålinger 
med maksimal drift af eksisterende 
anlæg. Der er målt en methanol-
emission på 25 mg/Nm3, den vejle-
dende emissionsgrænse for metha-
nol er 300 mg/m3.

Det maksimale immissionsbidrag ef-
ter udvidelsen er beregnet med 
OML-modellen til 0,15 mg/m3. B-
værdien på 0,3 mg/m3 overholdes 
med god margin.

Emmelev er omfattet af VOC – be-
kendtgørelsen – Miljøstyrelsens be-
kendtgørelse om begrænsning af 
emission	af	flygtige	organiske	forbin-
delser fra anvendelse af organiske 
opløsningsmidler i visse aktiviteter 
og anlæg. 

VOC - bekendtgørelsens bilag 2A, 
pkt. 19 indeholder - Ekstraktion af 
vegetabilsk olie og animalsk fedt 
samt	raffinering	af	olie,	med	en	tær-
skelværdi på 10 tons organiske op-
løsningsmidler pr. år. Emmelev an-
vender efter udvidelsen ca. 34.000 
tons methanol pr. år.

Anlæg	for	raffinering	af	vegetabilsk	
olie skal overholde en total emissi-
onsgrænse, som for rapsfrø er 1 kg 
opløsningsmidler pr. tons rapsfrø og 
maksimalt 3 kg opløsningsmidler pr. 
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tons indkøbt vegetabilsk olie, afhæn-
gigt af den bedst mulige teknologi.
Ved en behandling af 350.000 tons 
rapsfrø pr. år og 105.000 tons ind-
købte vegetabilske olier må den tota-
le emission af opløsningsmidler der-
for maksimalt være 665 tons.

Ud fra målinger er der beregnet en 
maksimal emission på i alt ca. 30 
tons methanol pr. år i afkast fra pro-
duktionsanlæg.

Der er opstillet en massebalance for 
methanol i overensstemmelse med 
VOC	-	bekendtgørelsen.	Se	fig.	12.	
Der er beregnet en diffus emission af 
methanol på ca. 500 tons pr. år.

Methanol er et brandfarligt stof. Ved 
oplag af større mængder brandfarli-
ge stoffer bliver virksomheder regi-
streret som risikovirksomheder jf. ri-
sikobekendtgørelsen (bekendtgørel-
se om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer), og skal 
opfylde en række specielle krav som 
begrænser risikoen for uheld.

Oplaget på Emmelev A/S er maksi-
malt 453 tons, og er mindre end risi-
kobekendtgørelsens grænse på 500 
tons, således at Emmelev A/S ikke 
er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Emmelev A/S har i samarbejde med 
det lokale brandværn i gang med at 
udarbejdet brandplaner for den sam-
lede virksomhed
Da Emmelev A/S er omfattet af VOC 
– bekendtgørelsen, skal der udføres 
periodiske målinger som kontrol af at 
emissionsgrænserne overholdes. En 
periodisk måling omfatter udtagelsen 
af mindst 3 prøver af ca. 1 times va-
righed. Periodiske målinger skal ud-
føres som førstegangskontrol inden 
for 3 – 6 måneder, og herefter 
mindst hvert tredje år.

En gang om året skal der indsendes 
oplysninger der dokumenterer at 
VOC - bekendtgørelsens krav er 
overholdt.

-Røggasser fra energianlæg
Til dampproduktion er der et eksiste-
rende naturgasfyret dampkedelan-
læg.
Det eksisterende dampkedelanlæg 
har tilstrækkelig kapacitet til den for-
øgede produktion.

Luftvejledningens emissionsgrænser 
for eksisterende naturgasfyrede an-
læg er en maksimal NOx  emission 
på 125 mg/normal m3 og en maksi-
mal CO emission på 75 mg/normal 
m3.

Der er ikke foretaget emissionsmå-
linger på de eksisterende kedelan-
læg.

I forbindelse med tidligere miljøgod-
kendelser er der foretaget beregnin-
ger af NOx immissionen, som viser 
at immissionen var mindre end Miljø-
styrelsens vejledende grænseværdi 
på 0,125 mg/m3 (B-værdien).

Figur 12: Massebalance for methanol opgjort på årsbasis
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-Lugt
Der vil være lugt fra opvarmning, 
konditionering og køling af de olie-
holdige frø. Der er derfor etableret 
UV - ozonanlæg til rensning af den 
lugtende afkastluft. Anlægget sup-
pleres med ozongenerator som giver 
en bedre rensningsgrad.

I den nugældende miljøgodkendelse 
stilles der vilkår om, at virksomhe-
dens bidrag til lugt ved boliger i om-
givelserne ikke må overstige 10 lugt-
enheder/m3. 

Efter den forøgede produktion er det 
maksimale lugtbidrag ved boliger an-
slået til at være 6 - 8 lugtenheder/
m3. Tallet bygger på målinger, samt 
”worst-case”- beregninger. I bereg-
ningerne indgår ikke effekten af det 
supplerende lugtrenseudstyr ( ozon-
generatorer), der etableres som en 
del af udvidelsen. Miljøstyrelsen har i 
forbindelse med miljøgodkendelse af 
virksomheden skærpet vilkårene for 
lugtemission til 5-6 LE.

Lugtbidraget efter udvidelsen af Em-
melev	A/S	er	illustreret	på	figur	13.

Der er i 2007 etableret et CIP system 
som automatisk renser UV - ozonan-
læggets rør, således at tilsmudsnin-
ger ikke nedsætter kapaciteten af 
lugtrenseanlægget. Automatisk rens-
ning foretages normalt 2 gange i 
døgnet, og har en varighed på 20 - 
30 minutter. Med udvidelsen etable-
res 2 sektioner af UV - ozonanlæg-
get, som begge anvendes under nor-
mal drift, samt en ozongenerator 
som giver en større virkningsgrad af 
det samlede lugtrensningssystem. 
Under rensning af 1. sektion ledes 
den samlede afkastluft gennem 2. 
sektion på UV-ozonanlægget, og der 
vil være en kortvarig forøget lugte-
mission.
 
-Støv
Der er etableret støvudskillere i form 
af cyklofaner på afkast fra tørreri/
rapsforvarmer og cykloner på raps-
kagekølerne, hvor der kan forekom-

me støvemissioner. Støvudskillerne 
er en del af processen, og den fra-
rensede vare tilbageføres til proces-
sen. Ved udvidelsen vil der ske en 
forøgelse af kølerluftmængden med 
et ekstra kølerafkast.

Cyklofanerne på tørreriet reducerer 
støvemissionen til under 20 mg/Nm3 
i afkastet. Cyklonerne på rapskage-
kølerne reducerer støvemissionen i 
afkastet til under 40 mg/Nm3 der er 
vilkår i nuværende miljøgodkendel-
se. Der er ikke foretaget målinger af 
støvemissioner.

Der er foretaget OML- beregning af 
støvimmissionen for de fremtidige 
forhold. Beregningerne viser en 
maksimal immission på 0,06 mg/m3, 
som er mindre end Miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdi på 0,08 
mg/m3 (B-værdien).

Konklusion - luftemissioner
Det vurderes at lugtbidraget er en af 
de væsentligste luftforureninger. Ved 
etablering af en effektiv lugtrens-
ningsteknik som UV-ozonanlæg 
kombineret med en ozongenerator, 
forventes det at lugtgener kan mini-
meres  og at de krav der stilles i mil-
jøgodkendelsen kan overholdes. 
Herudover holdes den diffuse lugte-
mission på et acceptabelt niveau 
med de beskrevne tiltag.

Diffusemission af methanol forventes 
mindsket i forhold til det nuværende 
niveau.
De eksisterende kedelanlæg kører 
uændret videre og den maksimale ti-
meemission af NOx og CO forøges 
derfor ikke.

Figur 13: Lugtudbredelseskort som viser lugtbidraget i omgivelserne efter udvidel-
sen (le/m3 = lugtenheder/m3), kilde: WH - Rådgivende Ingeniører FRI
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De anvendte standardteknikker til 
begrænsning af støvemissioner vur-
deres tilstrækkelige til at undgå ge-
ner.

Samlet set vurderes det, at emissio-
ner til luften ikke vil medføre væsent-
lige miljøpåvirkninger af omgivelser-
ne.

4.5 Støj og vibrationer
De væsentligste støjkilder på virk-
somheden	er	intern	trafik,	beluft-
ningsventilatorer, glycerinanlæg og 
køletårne. Der er foretaget støjdæm-
pende foranstaltninger på en række 
støjkilder på virksomheden.

Der er foretaget støjmålinger og støj-
beregninger på virksomheden som 
viser at støjgrænserne i miljøgod-
kendelsen af 4. juli 2001 ikke over-
skrides. 

På grundlag af støjbidraget fra det 
eksisterende produktionsanlæg og 
en beregning af støjbidraget fra nye 
støjkilder incl. den forøgede interne 
trafik,	er	der	foretaget	støjberegnin-
ger som viser at støjgrænserne ikke 
overskrides efter udvidelsen. Resul-
tatet	af	støjberegningerne	er	vist	i	fi-
gur 14.

Støjberegningerne er foretaget ud 
fra retningslinierne i Miljøstyrelsens 
vejledninger og den nordiske bereg-
ningemetode for industristøj, ved 
hjælp af beregningsprogrammet 
Soundplan.

Med den nuværende produktion er 
der til- og frakørsel af ca. 50 lastbiler 
pr. døgn. Med udvidelsen forøges 
trafikken	til	ca.	100	lastbiler	pr.	døgn.	
Hertil kommer en tankbil ca. hver an-
den dag til transport af spildevand.

Støjberegningerne omfatter intern 
trafik	på	Emmelev	A/S,	dvs.	kørsel	
på egne arealer.

Emmelev A/S påvirker ikke omgivel-
serne med vibrationer. Der er ikke 
specielle anlæg som medfører væ-
sentlige vibrationer, og der er stor af-
stand til nabobeboelser.

Konklusion - støj og vibratio-
ner
Det samlede støjbidrag efter udvidel-
sen overskrider ikke de vejledende 
støjgrænser. Det vurderes at virk-
somheden ikke vil påføre omgivel-
serne væsentlige støjpåvirkninger. 

4.6 Andre påvirkninger
-Trafik 
Trafikken	til	og	fra	Emmelev	A/S	er	
typisk	fordelt	med	halvdelen	af	trafik-
ken via Norupvej og halvdelen ad 
Brandsbyvej.

I	2008	var	trafikken	på	Norupvej	ca.	
2.300 køretøjer pr. døgn, heraf var 
200 lastbiler. Fra Otterup by mod 
Odense var der ca. 7.800 køretøjer 
pr. døgn, heraf var 400 lastbiler.

En	fordobling	af	trafikken	til	og	fra	
Emmelev A/S fra 50 til max.130 kø-
retøjer pr. døgn svarer til en forøgel-
se	af	trafikken	på	Norupvej	fra	2300	
til 2340 biler pr. døgn, dvs. 2 % for-
øgelse	af	trafikken.	Den	tunge	trafik	
vil tilsvarende forøges fra 200 til 240 
pr. døgn, dvs. 20 % forøgelse af den 
tunge	del	af	trafikken.

-Jordforurening
Virksomheden er beliggende i et om-
råde med særlige drikkevandsinte-
resser.

Kortlægning over grundvandsmaga-
siner viser, at grundvandsressourcen 
under den nordlige del af området er 
beskyttet af 15 – 30 m ler.
Grundvandets strømningsretning i 
området er rettet mod øst, og plan-
området ligger dermed nedstrøms 
Kappendrup Vandværk og tvær-
strøms Hjadstrup Vandværk, hvilket 
medfører at der ikke umiddelbart er 
risiko for tilførsel af forurenet vand til 
vandværksboringerne,	se	figur	15.

Den nordlige del af virksomheden er 
placeret i et område med særlige 
drikkevandsinteresser

Der er i 2004 udført undersøgelser 
af jord- og grundvandsforureninger 

Figur 14: Det samlede støjbidrag fra virksomheden er sammenholdt med støj-
grænserne i miljøgodkendelsen af 4. juli 2001. I skel til naboerhvervsområdet er 
det samlede støjbidrag sammenholdt med støjgrænserne i lokalplan 2008-12.

Tidsrum Støjbidrag ved nær-
meste nabo nordøst 

for
dB(A)

Støjbidrag ved nær-
meste nabo sydøst 

for
dB(A)

Støjbidrag i skel til 
nabo erhvervsom-

råde
dB(A)

kl. 7 - 18
Eksisterende anlæg
Efter udvidelse
Støjgrænse

40
40
55

42
40
55

60
56
60

kl. 18 - 22
Eksisterende anlæg
Efter udvidelse
Støjgrænse

40
40
45

41
39
45

60
56
60

kl. 22 - 07
Eksisterende anlæg
Efter udvidelse
Støjgrænse

40
40
40

41
39
40

59
55
60



23 Produktionsudvidelse - VVM-redegørelse

•	Eventuelle	skader	på	belægninger	
skal udbedres straks.
•	Spild	skal	opsamles	straks.
•	Alle	tanke	og	anlæg	som	kan	med-
føre udslip af forurenende væsker 
skal sikres mod udslip med f.eks. 
tankgårde.
•	Alle	tankgårde	skal	være	tætte	og	
resistente overfor de opbevarede 
stoffer.
•	Stoffer	må	kun	opbevares	i	den	
dertil indrettede tankgård.
•	Produktionsanlæg	som	kan	give	
anledning til forureningsudslip skal 
placeres i en grube eller på et befæ-
stet, tæt areal med opsamlingskan-
ter, som er dimensioneret med hen-
blik på at sikre jorden i tilfælde af ud-
slip fra anlæggene.

En udvidelse af produktionen vil ikke 
medføre en større grad af jord- og 
grundvandsforurening, da virksom-
heden skal overholde ovenstående 
krav ved fremtidige udvidelser af pro-
duktionen.

-Energi og vand
Energi
Der anvendes naturgas til produktion 
af damp og opvarmning af rapsfrø. 
De største elforbrugere er pressean-
læg, herudover anvendes el til pum-
per, ventilatorer, transportsystemer, 
trykluft, køletårne m.v.

Emmelev har arbejdet på at reduce-
re energiforbruget på det eksisteren-
de produktionsanlæg, dette har med-
ført at energiforbruget har været fal-
dende set i forhold til produktionens 
størrelse. 
Der etableres ikke nye dampkedler, 
da de eksisterende kedler kan levere 
tilstrækkeligt med damp til udvidelse 
af produktionen.

på Emmelev A/S. Her blev der fun-
det methanol i det terrænnære 
grundvand samt en kraftig jordfor-
urening med biodiesel og/eller raps-
olie. Disse forureninger menes at 
stamme fra en utæt samlebrønd som 
nu	er	udskiftet,	se	figur	16.

Miljøstyrelsen har ikke fastlagt jord-
kvalitetskriterier for forurening med 
rapsolie eller biodiesel, og forurenin-
gen vurderes ifølge virksomhedens 
miljøgodkendelse ikke at have no-

gen risiko for den nuværende anven-
delse af arealet. 
Jordforureningen kan udgøre et pro-
blem ved eventuel mere følsom are-
alanvendelse	og	ved	jordflytning.

For at undgå yderligere forureninger 
på arealerne er der i eksisterende 
miljøgodkendelse stillet en række 
krav til Emmelev A/S: 
•	Alle	befæstede	arealer	og	belæg-
ninger skal være tætte og resistente 
overfor de opbevarede stoffer.

Figur 15:Grundvandsmagasiner og vandindvindingsopland, kildemateriale fra Em-
melev A/S

Figur 16: Jordforurening på Emmelev A/S Grundkort; KMS Copyright
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Ved udvidelse af produktionen vil der 
være en bedre energiudnyttelse, og 
der forventes et mindre energifor-
brug pr. tons færdigvare.

Vand
Vandforbruget er pt. ca. 30.000 m3 
pr. år. Med udvidelsen forventes at 
vandforbruget forøges op til ca. 
37.000 m3 pr. år. Vand leveres fra 
Nordfyns vandværk.

Vandforbruget begrænses ved høj 
grad af genbrug. I det omfang det er 
muligt ledes procesvand tilbage i 
processen, og der arbejdes på at re-
ducere vandforbruget i processen, 
ved indførelse af en ny vaskeproces 
i produktionsanlægget.
Vandbalance for Emmelev A/S på 
årsbasis	er	vist	på	figur	17.

Indgående vandmængde:
Vandværksvandet er opgjort ud fra 
forbrugsmålinger og vurderinger af 
fremtidigt forbrug.

En del af regnvandet falder i tank-
gårde, på læssepladser o. lign. , 
hvor der kan være spild af olie m.v. 
Denne del af regnvandet er adskilt 
fra	det	øvrige	overfladevand.	Mæng-
den varierer typisk fra ca. 4.000 m3 
til over 6.000 m3 om året.
Rapsfrø leveres med et vandindhold 
på ca. 9 %. Den resterende del af 
vandet kommer fra andre kilder som 
syrer, baser m.v.

Udgående vandmængde
En stor del af vandet fordampes i 
processen, bl.a. ved nedtørring af 
rapsfrø fra ca. 9% til ca. 2 %.
Der anvendes vand til opfugtning af 
rapskagerne, som sælges med 10 - 
12 % vand. Der anvendes i videst 
muligt omfang vegetabilsk olieholdigt 
vand fra processen, således at fo-
derværdien i restprodukterne udnyt-
tes.
•	Spildevand	i	form	af:
•	Bundblæsning	fra	dampkedler
•	Vand	fra	vaskeplads

Figur 17: Vandbalance på årsbasis, 
opgjort for nuværende og fremtidige 
forhold. Da en del af spildevandet er 
regnvandsafhængigt, kan der være 
store variationer i mængderne.

Indgående vandmængde Nuværende forhold 
m3 pr. år

Fremtidig forhold
m3 pr. år

Vandværksvand 30.000 32.000-37.000
Nedbør på arealer hvor der kan forekomme spild 4.000 - 6.000 4.000 - 6.000
Vand fra råvarer og hjælpestoffer 3.000 - 4.000 9.000 - 10.000
Vandindhold i rapsfrø (basis 9 % vand i rapsfrø) 17.000 27.000
I alt ca. 50.000 - 60.000 70.000 - 80.000

Udgående vandmængde Nuværende forhold 
m3 pr. år

Fremtidig forhold
m3 pr. år

Fordampning (rapsfrø) 14.000 23.000
Fordampning (generelt) 10.000 10.000
Indhold i rapskager 12.000 - 15.000 19.000 - 22.000
Bundblæsning af dampkedler 200 300
Spildevand	(overfladevand,	vaskeplads,	vask	o.lign,) 6.000 - 7.000 6.000 - 7.000
Glycerolholdigt vand (tårnvand) 3.000 - 5.000 6.000 - 10.000
Kondensattank ved skorsten 400 - 800 500 - 1.000
Omvendt osmosevand 6.000 - 7.000 8.000
I alt ca. 50.000 - 60.000 70.000 - 80.000

•	Potentielt	forurenet	spildevand	fra	
tankgårde og andre arealer
•	Vand	fra	vask	af	glycerintårn
•	Periodevis	spildevand	fra	afdræ-
ning af køletårne
•	Glycerolvand	(tårnvand)
•	Kondensat	fra	skorsten
•	Vand	fra	omvendt	osmoseanlæg	
som anvendes til rensning af vand-
værksvand der anvendes i dampke-
del og processer.

Konklusion energi og vand
Vand- og energiforbruget forøges 
med udvidelsen, men samlet set vil 
der ske en reduktion af forbruget set 
i forhold til den producerede færdig-
vare.

Energi og vandforbrug vurderes ikke 
at medføre væsentlige miljøpåvirk-
ninger.
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5. Alternativer

5.1 De væsentligste alternati-
ver
Nedenfor følger en oversigt over de 
væsentligste alternativer, herunder 
alternative placeringer til det ansøg-
te, og oplysninger om de vigtigste 
grunde til valg af alternativer.

Denne VVM redegørelse vedrører 
udvidelse  af et eksisterende produk-
tionsanlæg. Det eksisterende pro-
duktionsanlæg er opbygget over en 
årrække, og består af en lang række 
basisfaciliteter som:

Modtageanlæg bestående af bro-
vægt og prøveudtagning, kvalitets-
kontrol og laboratorium.
Indendørs	aflæsningsfaciliteter.
Råvarelagre.
Produktionsbygninger.
Produktionsanlæg.
Styringsanlæg.
Tankanlæg.
Kedelanlæg.
Luftbehandlingsanlæg.
Kontorfaciliteter.
Andre fælles anlæg.

Et alternativ til en udvidelse af den 
eksisterende virksomhed, vil derfor 
medføre	at	de	fleste	af	disse	facilite-
ter skal dubleres på en anden lokali-
tet og/eller at der skal foretages 
mange ekstra transporter mellem de 
to lokaliteter. F. eks. hvis råvarelag-
rene er på en lokalitet og produktion 
foretages på en anden lokalitet.

En	udvidelse	eller	udflytning	til	en	
anden lokalitet vil ligeledes medføre 
at investeringerne til udvidelse af 
produktionen forøges væsentligt.

Set i forhold til at en udvidelse foreta-
ges	på	flere	lokaliteter,	vil	der	være	
en række stordriftsfordele ved at ud-
vide det eksisterende produktionsan-
læg i Emmelev. 

En udvidelse i Emmelev vil medføre 
et mindre energiforbrug pr. tons fær-
digvare og en mindre miljøbelastning 
pr. tons færdigvare.

Der er ikke foretaget vurdering af al-
ternative processer, da der er tale 
om en simpel udvidelse af et eksiste-
rende produktionsanlæg med eksi-
sterende kendte teknikker.

Ud fra ovenstående er der udvalgt 
følgende alternativer til udvidelse af 
produktionen i Emmelev:

Alternativer
Etablering af udvidelsen på en anden 
lokalitet.
Udflytning	af	hele	virksomheden	incl.	
udvidelsen til en anden lokalitet.

Alternativ 1. Etablering af ud-
videlsen på en anden lokali-
tet.
Emmelev A/S har undersøgt mulig-
heden	for	at	flytte	udvidelsen	til	et	er-
hvervs- og industriområde ved Lindø 
terminalen, hvor der er mulighed for 
tilførsel af råvarer fra skib og direkte 
ind på virksomheden.

Bebyggelsesmulighederne ved Lindø 
terminalen er principielt illustreret på 
figur	18.

De samlede omkostninger ved etab-
lering af nye lager- og produktions-
anlæg til behandling af de yderligere 
150.000 tons rapsfrø med påfølgen-

de forarbejdning af biodiesel og gly-
cerin er vurderet til følgende:

Aktivitet mio kr

Modtageanlæg, brovægt,
påslag, tørringsanlæg og 
lager- og produktions-
bygninger

20

Oliemølle med rensning,
forvarmning, valsning,
opvarmning og presning

50

Biodiesel	raffinering 65
Glycerinanlæg 12
Service faciliteter som 
kontor, dampkedler, 
trykluft, m.v.

12

Diverse, køb af grund
Projekt omkostninger

10

Samlet pris ca. 169

En udvidelse af det eksisterende 
produktionsanlæg i Emmelev kan 
gennemføres for en samlet investe-
ring på:
Aktivitet mio kr

Produktionsbygning 5

Udvide oliemølle 15
Udvide	raffinering 15

Glycerinanlæg 6

Diverse 5
Samlet pris ca. 46

Det kan konkluderes, at det ikke er 
økonomisk realistisk at etablere den-
ne udvidelse af virksomheden ved 
Lindø Terminalen. 

Det kan ligeledes konkluderes at 
etableringen af udvidelsen i andre 
erhvervsområder ikke vil være reali-
stisk.
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Alternativ 2. Udflytning af he-
le virksomheden og udvidel-
sen til en anden lokalitet
Emmelev A/S har undersøgt mulig-
heden	for	at	flytte	hele	virksomheden	
til et erhvervs- og industriområde 
ved Lindø terminalen, hvor der er 
mulighed for tilførsel af råvarer fra 
skib og direkte ind på virksomheden.

Der skal etableres lager- og produk-
tionsfaciliteter til behandling af 
350.000 tons rapsfrø.

Ved dette alternativ, kan nogle af de 
eksisterende	anlæg	flyttes	til	den	
nye lokalitet, der vil dog også være 
anlæg som det ikke er teknisk / øko-
nomisk	muligt	at	flytte.

De	samlede	omkostninger	til	udflyt-
ning af hele virksomheden vurderes 
til følgende:

Aktivitet mio kr

Modtageanlæg, brovægt,
påslag, tørringsanlæg og 
lager- og produktions-
bygninger

30

Oliemølle med rensning,
forvarmning, valsning,
opvarmning og presning

40

Biodiesel	raffinering 60
Glycerinanlæg 20
Service faciliteter som 
kontor, dampkedler, 
trykluft, m.v.

15

Diverse, køb af grund
Projekt omkostninger

20

Samlet pris ca. 185

Ved	udflytning	til	et	erhvervs-	og	in-
dustriområde i en anden kommune, 
forventes det at en del af de 60 – 65 
arbejdspladser	kan	findes	i	lokal-
samfundet.

En udvidelse af det eksisterende 
produktionsanlæg i Emmelev kan 
gennemføres for en samlet investe-
ring på:

Figur 18: Illustration af bebyggelsesmulighed ved Lindø terminalen

Aktivitet mio kr

Produktionsbygning 5

Udvide oliemølle 15
Udvide	raffinering 15

Glycerinanlæg 6

Diverse 5
Samlet pris ca. 46

Konklusionen er, at det ikke umiddel-
bart	er	økonomisk	realistisk	at	flytte	
hele virksomheden til f.eks. Lindø 
Terminalen. Forskellen er imidlertid 
ikke så stor som tallene umiddelbart 
viser, idet der ville være mulighed for 
salg af bygningerne i Otterup, og idet 
Lindø løsningn ville medføre betrag-
telige besparelser til transport.

Emmelev A/S har vurderet at der ved 
fremtidige kommende udvidelser på 
længere sigt, samt ved indførelse af 
andre teknologier, kan overvejes at 
påbegynde en trinvis etablering på 
en anden lokalitet, men at det ikke er 
teknisk, økonomisk eller miljømæs-
sigt realistisk muligt med denne 
planlagte udvidelse.

Generelt kan konkluderes at der ikke 
er andre teknisk / økonomiske reali-
stiske  alternativer til at udvide det 
eksisterende produktionsanlæg.
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6. Omgivelser der 
berøres af projektet

6.1 Landskab og geologi
Emmelev A/S er beliggende i et om-
råde som i kommuneplanen for 
Nordfyns Kommune er udlagt til er-
hverv- og industriformål. Området er 
omfattet af lokalplan nr. L-E3-05 ved-
taget i marts 2007. Størstedelen af 
lokalplanområdet er udbygget med 
industribygninger uden særlig æste-
tisk værdi, en udvidelse af virksom-
heden vil derfor ikke have en reel vi-
suel	indflydelse,	som	det	fremgår	af	
figur	4.	Se	endvidere	figur	7,	8	og	9.

Udbygningen af virksomheden fore-
tages i et eksisterende bebygget om-
råde til erhverv- og industri. De synli-
ge udvidelserne består af forlængel-
se af en 220 m lang bygning med 17 
m og etablering af et 32 m højt gly-
cerintårn som sammenbygges med 
det eksisterende 32 m høje glycerin-
tårn. Disse udvidelser er derfor kun i 
begrænset omfang synligt fra omgi-
velserne, og vil derfor ikke medføre 
en væsentlig negativ påvirkning af 
landskabet.

Der er ikke geologiske værdier i om-
rådet hvor virksomheden er etable-
ret.

6.2 Biologisk mangfoldighed, 
flora og fauna
Området ligger ikke indenfor et Natu-
ra 2000 – område, er ikke omfattet af 
Habitatdirektivet og er ikke en del af 
en spredningskorridor. Der er ikke re-
gistreret dyreliv eller planteliv som 
kræver særlig bevågenhed. Der er et 
vandhul i den nordvestlige del af virk-
somhedens område, som ikke vil bli-
ve påvirket af planerne, da der ikke 

etableres nye aktiviteter i dette områ-
de.

6.3 Jordbund og vand
Der er kendskab til jordforurening, se 
figur	16.	Denne	jordforurening	påvir-
kes ikke af det aktuelle projekt.

Ved en udvidelse af virksomheden er 
der øget risiko for jordforurening, og 
der er i eksisterende miljøgodkendel-
se  stillet en række krav til virksom-
hedens indretning og drift. 

6.4 Befolkning og menne-
skers sundhed
Udvidelsen vil ikke påvirke befolk-
ning og menneskers sundhed.

Der er ingen rekreative arealer i 
nærheden af virksomheden, og udvi-
delsen påvirker ikke tilgængelighe-
den til offentlige eller private aktivi-
tetstilbud.

Der er stor afstand til tætbefolkede 
områder. Nærmeste beboelser er 4 - 
500 m fra virksomheden, og større 

Figur 19a: Fabriks- og lageranlæg set fra vest

Figur 19b: Fabriks- og lageranlæg set fra vest
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samlet bebyggelse er beliggende i 
en afstand af 5 - 800 m.

6.5 Trafik
Er beskrevet under pkt. 4.6.

6.6 Arkæologisk kulturarv
På arealerne vest for Emmelev A/S 
er der registreret en delvist under-
søgt dysse fra bondestenalderen, og 
der kan forekomme andre ikke regi-
strerede fortidsminder på virksomhe-
dens område.

Figur 20: Kort over fortidsminder, kilde: Kulturarvstyrelsen

Figur 21: Fredede diger, kilde: Kulturarvstyrelsen

Beskyttede sten- og jorddiger

 = Rundhøj
 = Bosættelse
 = Anden lokalitet

Sådanne jordfaste fortidsminder eller 
kulturhistoriske anlæg er omfattet af 
Museumslovens § 27, dvs. at hvis 
der under anlægsarbejder påtræffes 
jordfaste fortidsminder eller kulturhi-
storiske anlæg, skal anlægsarbejder 
omgående indstilles i det omfang det 
berører fortidsminder, og Odense 
Bys Museer skal kontaktes.

For at undgå at anlægsarbejder evt. 
skal standses, har Emmelev A/S haft 
Odense Bys Museer til at udføre ar-
kæologiske forundersøgelser. Ved 
undersøgelsen blev der ikke påvist 
fortidsminder, der kræver yderligere 
undersøgelser. 

Den	registrerede	dysse	befinder	sig	i	
det sydlige læbælte ud mod Em-
melevgyden, syd for det undersøgte 
område. Såfremt læhegnet på et 
tidspunkt fjernes med henblik på an-
lægsarbejde eller andet arbejde un-
der 30 cm’s dybde i dette område, vil 
en undersøgelse være aktuel.

Området er den 10. marts 2008 frigi-
vet til anlægsarbejder af Odense Bys 
Museer. 

Virksomhedens arealer grænser 
mod syd, vest og nord op til et fredet 
stendige, der er registreret som en 
bevaringsværdig kulturarv. Ændrin-
ger og gennembrud af stendige kræ-
ver dispensation fra Fredningsnæv-
net. Der er ikke med dette projekt 
planer om ændringer eller gennem-
brud af stendiget.
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7. Kortsigtede og lang-
sigtede påvirkninger 
på miljøet

Afsnittet er en beskrivelse af hvordan 
forholdene er i dag og hvordan Em-
melev A/S vil påvirke omgivelserne 
efter udvidelsen. Beskrivelse af an-
læggets kortsigtede og langsigtede 
virkninger på miljøet, som følge af:

7.1 Påvirkning af overflade- 
og grundvandssystemer
Der er kendskab til jordforurening i 
området, denne jordforurening påvir-
kes ikke af det aktuelle projekt. Ved 
en udvidelse af virksomheden vil der 
generelt være øget risiko for jordfor-
urening på grund af de øgede aktivi-
teter. 

Der er i eksisterende miljøgodken-
delser stillet en række krav til indret-
ning og drift af virksomheden, som 
skal forebygge at der sker forure-
ning.

En udvidelse af produktionen forven-
tes	ikke	at	påvirke	overflad-	og	
grundvandssystemer.

7.2 Luftforurening
Der vil være emissioner til luften af 
methanol, røggasser fra energian-
læg, lugt fra procesanlægget og støv 
fra rapskagekøler og rapsforvarmer.

Der er foretaget beregninger af luft-
forureningen fra anlægget efter udvi-
delsen, ved hjælp af OML-modellen. 

Der er på baggrund af de fremtidige 
emissioner beskrevet i afsnit 7.4, be-
regnet følgende immissioner. Immis-
sionerne er sammenholdt med Miljø-
styrelsens B-værdivejledning og 

grænseværdien for lugt i den nuvæ-
rende miljøgodkendelse:

For methanol er der beregnet en 
maksimal immission på 0,15 mg/m3, 
B-værdien er 0,3 mg/m3.

Der er beregnet en maksimal lugtim-
mission ved boliger på 6 - 8 lugten-
heder/m3, den nuværende miljøgod-
kendelses grænseværdi er 10 lugt-
enheder/m3 ved nærmeste bolig.

Der er beregnet en maksimal støv-
immission på 0,06 mg/m3, B-værdi-
en er 0,08 mg/m3.

Ud fra disse beregninger forventes 
en udvidelse af produktionen ikke at 
medføre væsentlige påvirkninger af 
omgivelserne.

Belastning af omgivelserne med lugt 
forventes at blive formindsket som 
følge af forbedret rensning.

7.3 Støjbelastning
Der er foretaget beregning af den 
fremtidige påvirkning af omgivelser-
ne med støj ved hjælp af bereg-
ningsprogrammet SoundPlan.

Det samlede støjbidrag fra virksom-
hedens stationære anlæg og interne 
trafik	er	beregnet	ved	nærmeste	be-
boelser og ved naboerhvervsområ-
det. 

Beregningerne viser at Miljøstyrel-
sens vejledende støjgrænser ikke 
overskrides, og støjbidraget fra virk-
somheden reduceres, da der foreta-
ges støjdæmpning af nogle støjkil-
der. 

De beregnede støjbidrag før og efter 
udvidelsen	fremgår	af	figur	16.

7.4 Anvendelsen af naturlige 
råstoffer
I etableringsfasen anvendes naturli-
ge råstoffer i form af byggemateria-
ler. I driftsfasen anvendes naturlige 
råstoffer som rapsfrø, vand, natur-
gas, råstoffer til elproduktion m.v.

Forbrug af rapsfrø forøges fra ca. 
150.000 tons til 350.000 tons.
Vandforbruget forøges fra ca. 30.000 
m3 pr. år til ca. 37.000 m3 pr. år.
Naturgasforbruget forøges fra ca. 
4.000 m3 pr. år til ca. 5.000 m3 pr. 
år.

7.5 Emission af forurenede 
stoffer, andre genevirkninger, 
bortskaffelse af affald.
Emissioner af forurenende stoffer re-
guleres efter Miljøstyrelsens regler 
som sikrer at der ikke er kortsigtede 
eller langsigtede påvirkninger på mil-
jøet.

Der kommer ikke nye typer affald på 
grund af en forøgelse af produktio-
nen, men affaldsmængderne for-
øges. 

Håndtering af affald reguleres dels i 
virksomhedens miljøgodkendelse og 
dels efter aftale med Nordfyns Kom-
mune. Dette sikrer at der ikke opstår 
kortsigtede eller langsigtede påvirk-
ninger på miljøet.



Produktionsudvidelse - VVM-redegørelse30 

7.6 Metoder til forudbereg-
ning af virkningerne på miljø-
et
Beregning af luft - og lugt forurening 
i omgivelserne er foretaget med 
OML-modellen som er udviklet af 
Danmarks Miljøundersøgelser.

Støjberegninger er foretaget med 
Nordisk beregningsmetode for indus-
tristøj med beregningsprogrammet 
SoundPlan. Data for spildevand og 
affald er fastlagt ud fra erfaringer fra 
den eksisterende virksomhed.

8. Foranstaltninger til 
beskyttelse af miljøet

Dette er en beskrivelse af de foran-
staltninger, der tænkes anvendt med 
henblik på at undgå, nedbringe og 
om muligt neutralisere de skadelige 
virkninger på miljøet.

8.1 Foranstaltninger for at 
undgå og nedbringe skadeli-
ge virkninger på miljøet.
Der er truffet en række foranstaltnin-
ger for at sikre at driftsforstyrrelser 
og uheld ikke medfører skadelige 
virkninger på miljøet:

•	Der	er	etableret	skumslukningsan-
læg ved methanoloplag og mixer-
tankgård.
•	Slukningssystem	ved	glycerinan-
læg.
•	Der	er	etableret	skumslukningsan-
læg ved tørreriet. Tørreri og luftrens-
ningssystemer kontrolleres 1 gang 
pr. måned for urenheder og belæg-
ninger. Der er etableret ekstra alarm-
system som giver alarmer ved over-
ophedning.
•	Ved	alle	flydende	oplag	er	der	etab-
leret tankgrave der som minimum 
kan indeholde mængden af den stør-
ste tank i tankgraven.
•	Ved	alle	tankgårde	er	der	etableret	
læssepladser, der er indrettet såle-
des at evt. spild opsamles i tankgår-
den. 
•	Alle	overpumpninger	mellem	tank-
gårde,	læsse-/aflæssepladser	og	
procesanlæg sker i faste forbindel-
ser.
•	Der	foretages	1	gang	årligt	eftersyn	
af tankgrave.
•	Der	oplagres	kun	olieholdige	pro-
dukter, hjælpestoffer og kemikalier 

o.lign. i områder hvor der er tankgår-
de eller fald til et opsamlingskar.

Der er foretaget forskellige foran-
staltninger som skal reducere udslip 
fra virksomheden ved eventuelle 
driftsforstyrrelser eller uheld:
•	Ved	udfald	af	tørreriet	er	der	mulig-
hed for at procesudsugninger føres 
til skorstenen, således at methanol- 
og lugtemissionen begrænses mest 
muligt
•	Ved	udfald	af	forbrændingsanlæg-
get kan methanolholdig luft ledes 
midlertidigt til skorstenen, således at 
koncentrationen af methanol i omgi-
velserne begrænses.

Støjdæmpning:  Der er foretaget 
støjmålinger på virksomheden som 
dokumenterer at de nugældende 
støjgrænser ikke er overskredet. Der 
er foretaget støjberegninger som vi-
ser at støjbidraget fra virksomheden 
reduceres efter udvidelsen, da der 
foretages støjdæmpning

Der er etableret supplerende lugt-
rensningsanlæg i form af ozongene-
ratorer

Der foretages daglig kontrol af lugt-
renseforanstaltninger. Der er indført 
et nyt CIP system (renseanlæg) som 
medfører en mere effektiv og regel-
mæssig rensning af rør til ozon an-
læg. CIP anlægget renser automa-
tisk lugtrensningsanlægget 2 gange i 
døgnet.

Der er udarbejdet uheldsmanual 
med procedurer for hvad der gøres i 
tilfælde af brand, spild af kemikalier/
olie og ved uheld. Uheldsmanualen 
opdateres i forbindelse med udvidel-
sen.
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8.2 Naturbeskyttelse
- Sikring af grundvand 
Emmelev A/S er beliggende i et om-
råde med særlige drikkevandsinte-
resser (OSD). Det skal derfor sikres 
at der ikke sker nedsivning af forure-
nende stoffer til grundvandet. Dette 
vil ske i forbindelse med virksomhe-
dens miljøgodkendelser.

Nærmeste vandværk er Hjadstrup 
vandværk, som ligger 1,5 km syd-
vest for planområdet. Kappendrup 
vandværk ligger 1,9 km vest for   
planområdet. Kortlægning af lertyk-
kelser over grundvandsmagasiner vi-
ser, at grundvandsressourcen under 
den nordlige del af planområdet er 
beskyttet af 15 - 30 m ler. Lertykkel-
sen under den øvrige del af planom-
rådet er ikke kortlagt på grund af 
sparsomt datagrundlag (for få borin-
ger).

Grundvandets strømningsretning er 
rettet mod øst og planområdet ligger 
derfor nedenstrøms Kappendrup 
Vandværk og tværstrøms Hjadstrup 
Vandværk.

Det vurderes derfor, at udvidelsen af 
Emmelev A/S ikke vil udgøre en risi-
ko for grundvandsforurening.

-Jordforurening
Der er i 2004 fundet jordforurening i 
lokalplanområdet. Der blev fundet 
methanol i det terrænnære grund-
vand samt en kraftig jordforurening 
med biodiesel og/eller rapsolie.
Forureningen vurderes i virksomhe-
dens nuværende miljøgodkendelse 
ikke at have nogen risiko for den nu-
værende anvendelse af arealet, men 
kan udgøre et problem ved en mere 

følsom arealanvendelse og ved jord-
flytning.
For at undgå yderligere forureninger 
er der i eksisterende miljøgodkendel-
se stillet en række forebyggende vil-
kår.

Tankgårde udføres med en opsam-
lingskapacitet på minimum 110 % af 
den største enkelte tank i tankgår-
den.

Der foretages 1 gang årligt inspekti-
on	af	tankgårde	og	overflader	på	be-
lægninger.

9. Eventuelle mangler i 
vurderingsgrundlaget

Miljøstyrelsen vurderer at der ikke er 
mangler i vurderingsgrundlaget.
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Ordliste og referencer

Ordliste:

BAT er en forkortelse for det engelske Best Available Technology.

Bidragsværdi, en grænseværdi for luftforurening. En virksomheds maksimal 
tilladte bidrag til koncentrationen af et forurenende stof i luften.

Engelsk forkortelse for ”Clean In Place” og anvendes i forbindelse med rengø-
ring af procesudstyr mv.

Engelsk forkortelse for ”Chemical Oxygen Demand” og er et mål for indholdet  
af organisk stof i spildevandet.

Decibel A-vægtet måleenhed for støj.

Udledning til luften fra virksomhedens anlæg og processer.

Immissionen er koncentrationen af et forurenende stof i omgivelserne. Immis-
sionen beregnes normalt i ”næsehøjde” - 1,5 m over jorden.

Personækvivalenter er en betegnelse for en persons spildevandsbelastning. 
1 PE = 21,9 kg organisk stof pr. år målt som biokemisk iltforbrug (BI5), 4,4 kg  
totalkvælstof pr. år eller 1,0 kg total fosfor pr. år.

Volatile Organic Compounds;	flygtige	organiske	forbindelser,	en	betegnelse		 	
for opløsningsmidler.

Vurdering af Virkninger på Miljøet.

Ved hjælp af OML-modellen kan der foretages beregninger af koncentrationer 
af luftforurening omkring en virksomhed ud fra oplysninger om forureningen i 
et afkast eller en skorsten. OML står for Operationel Meteorologisk Luftkvali-
tetsmodel.

Lugt måles på godkendte laboratorier ud fra anerkendte standarder. Der 
udtages først lugtprøver i luftafkast på virksomheden, herefter bestemmes 
lugtkoncentrationen på et laboratorium. I laboratoriet bliver et lugtpanel på ca. 
6 personer udsat for fortyndinger af lugten, og lugttærsklen 1 lugtenhed/m3 
bestemmes. Ud fra fortyndingen beregnes lugtkoncentrationen (lugtemissio-
nen) for det konkrete luftafkast. Ud fra lugtkoncentrationen i afkastet beregnes 
lugtkoncentrationen i omgivelserne (lugtimmissionen) ved hjælp af OML-
modellen. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for lugt i omgivelserne er 
5 - 10 lugtenheder/m3.

1) Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1640 af 13. decem-
ber 2006, Miljøministeriet

2) Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen 
for større uheld med farlige stoffer ”risikobekendtgørelsen, kaldet ”Seveso-
direktivet.

3) Miljøministeriet, Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i 
byerne

4)	Trafiktal	fra	vejdirektoratet	for	2008

5) Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006. Bekendtgørelse om anven-
delse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen)

BAT:

B-værdi:

CIP:

COD:

dB(A):

Emission:

Immission:

PE:

VOC:

VVM:

OML-model:

Lugtemission og lugtimmission:

Referencer:
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