
Bilag B 
 

 
A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold  

1) Ansøgerens navn, adresse og 
telefonnummer. 

KMC amba 

Herningvej 60 

7330 Brande 

telefonnr. 9642 5555 

 
2) Virksomhedens navn, adresse, 

matrikelnummer og CVR- og P-nummer. 

KMC Derivatfabrik 

Markedspladsen 7 

7330 Brande 

Matr. nr.: 1 ov Brande By, Brande 

CVR. nr.: 15 23 06 14 

P-nr.: 1.008.016.220 

 
3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren 

af ejendommen, hvorpå virksomheden er 
beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren 
ikke er identisk med ansøgeren. 

Identisk med ansøger 

4) Oplysning om virksomhedens 
kontaktperson: Navn, adresse og 
telefonnummer. 

Miljøchef Henrik Skøtt 

KMC amba 

Herningvej 60 

7330 Brande 

Telefonnr.: 9642 5540 

Mobil: 4064 8889 
B. Oplysninger om virksomhedens art  

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 
og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og 
eventuelle biaktiviteter. 

D 210 b) 

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. 
Angivelse af om der er tale om nyanlæg 
eller om driftsmæssige 
udvidelser/ændringer af bestående 
virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse 
af en ikke tidligere godkendt virksomhed, 
som bliver godkendelsespligtig på grund af 
udvidelse, skal der gives oplysninger om 
hele virksomheden inkl. udvidelsen. 

KMC ønsker at ansøge om ændring af vilkår B1 i 

virksomhedens miljøgodkendelse af 7. februar 2011, så 

produktionen af blandet anhydrid fremover må udgøre 

75 tons pr. år.  

 

 

7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet 
af Miljøministeriets bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer. 

Ifølge den eksisterende miljøgodkendelse er 

virksomhedens oplag og produktionsprocesser ikke 

omfattet af risikobekendtgørelsen. 

8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal 
det forventede ophørstidspunkt oplyses. 

Projektet er ikke midlertidigt. 

C. Oplysninger om etablering  
9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver 

bygningsmæssige udvidelser/ændringer. 

Det ansøgte kræver ikke bygningsmæssige udvidelser. 

10) De forventede tidspunkter for start og 
afslutning af bygge- og anlægsarbejder og 
for start af virksomhedens drift. Hvis 
ansøgningen omfatter planlagte udvidelser 
eller ændringer, jf. lovens § 36, oplyses 
tillige om den forventede tidshorisont for 
gennemførelse af disse. 

Blandeanlægget er sat i drift i juni 2010. Som en følge 

af en merproduktion af en bestemt produktgruppe, er 

der opstået et behov for en større mængde blandet 

anhydrid. Det forventes, at der vil være behov for ca. 

55 tons blandet anhydrid i indeværende regnskabsår og 

ca. 58 tons blandet anhydrid i det efterfølgende 

regnskabsår. Disse værdier er dog behæftet med stor 

usikkerhed, hvorfor der søges om tilladelse til at 

producere 75 tons om året.  

 



D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 

11) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 
1:4.000) med angivelse af virksomhedens 
placering i forhold til tilstødende og 
omliggende grunde. Planen forsynes med 
en nordpil. 

Se vedlagte oversigtsplan. Kemilageret, der er delt op i 

7 separate celler, ses vest for fabrikken. 

Blandeanlægget er placeret i celle 6. 

12) Redegørelse for virksomhedens 
lokaliseringsovervejelser. 

Blandeanlægget er placeret i en eksisterende 

kemikaliebygning. 

 

13) Virksomhedens daglige driftstid. Hvis de 
enkelte forurenende anlæg, herunder 
støjkilder, afviger fra den samlede 
virksomheds driftstid, skal driftstiden for 
disse oplyses. Hvis virksomheden er i drift 
på lørdage eller søn- og helligdage, skal 
dette oplyses. 

I regnskabsåret 2011-12 er der blandet i alt 57.527 kg 

blandet anhydrid. Blandingen af denne mængde er sket 

ad 6 gange henover regnskabsåret, hvor der er blandet 

mellem 5.000 kg og 12.500 kg. Den typiske størrelse 

ligger på 10.000 kg blandet anhydrid pr. gang. 

 

Det forventes, at der fremover stadig vil blive blandet 

det sammen antal gange om året, men med større 

mængder pr. gang.  

 

 

14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold 
samt en vurdering af støjbelastningen i 
forbindelse hermed. 

Adipinsyre ankommer i 25 kg sække med fragtmand. 

Der forventes ikke flere leveringer af adipinsyre 

fremover, blot en større mængde pr. levering. 

 
E. Tegninger over virksomhedens indretning 

15) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, 
skal ledsages af tegninger, der i relevant 
omfang viser følgende: 

 Placeringen af alle bygninger og andre 
dele af virksomheden på ejendommen. 

 Produktions- og lagerlokalers placering 
og indretning, herunder placering af 
produktionsanlæg m.v. Hvis der 
foretages arbejde udendørs, angives 
placeringen af dette. 

 Placeringen af skorstene og andre 
luftafkast. 

 Placeringen af støj- og vibrationskilder. 
 Virksomhedens afløbsforhold, 

herunder kloakker, sandfang, 
olieudskillere, brønde, 
tilslutningssteder til 
spildevandsforsyningsselskabet og 
befæstede arealer. 

 Placering af oplag af råvarer, 
hjælpestoffer og affald, herunder 
overjordiske såvel som nedgravede 
tanke og beholdere samt rørføring. 

 Interne transportveje. 
Tegningerne skal forsynes med målestok 
og nordpil. 

Der vedlægges en skitse over blandeanlægget. Foruden 

selve anlægget er der opstillet en buffertank i 

kemikalierummet. Fra denne tank udtages løbende til 

produktionen. 



 
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 

16) Oplysninger om produktionskapacitet samt 
art og forbrug af råvarer, vand og 
væsentlige hjælpestoffer, herunder 
mikroorganismer. 

I kemikaliebygningen er der opstillet en blandetank af 

rustfrit stål på 15 m3. Tanken er etableret med 

omrører og pumpe til recirkulering. Endvidere er der 

etableret et påslag til dosering af adipinsyre samt en 

buffertank på 2 m3. 

 

Tank til eddikesyreanhydrid er placeret i et 

kemikalierum ved siden af, og der er etableret 

rørføring til denne. 

 

Der forventes et årligt forbrug af maksimalt 62.500 kg 

eddikesyreanhydrid og 12.500 kg adipinsyre. Som 

katalysator anvendes 15 liter svovlsyre 

 

 

17) Systematisk beskrivelse af virksomhedens 
procesforløb, herunder materialestrømme, 
beskrivelse af de væsentligste 
luftforurenings- og spildevandsgenererende 
processer / aktiviteter samt 
affaldsproduktion. De enkelte 
forureningskilder angives på 
tegningsmaterialet. 

1. Eddikesyreanhydrid fyldes i tanken. 

2. Adipinsyre dosseres i tanken under omrøring via 

påslaget. 

3. Der omrøres i ca. 24 timer til adipinsyre er helt 

opløst. 

4. Der overpumpes løbende til buffertank, hvorfra 

opløsningen forbruges, indtil blandetank er tom. 

Herefter fremstilles ny blanding. 

18) Oplysning om energianlæg (brændselstype 
og maksimal indfyret effekt). 

Ikke relevant! 

19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser 
eller uheld, der kan medføre væsentlig 
forøget forurening i forhold til normal drift 
samt beskrivelse af de foranstaltninger, der 
er truffet for at imødegå sådanne 
driftsforstyrrelser og uheld. 

Der kan ikke opstå driftsforstyrrelser eller uheld, der 

vil medføre væsentlig forøget forurening. 

G. Oplysninger om valg af den bedste 
tilgængelige teknik (BAT) 

 

20) Redegørelse for virksomhedens muligheder 
for at anvende BAT, til at forebygge eller 
begrænse forureningen fra virksomheden, 
ud fra de kriterier, der er nævnt i bilag 5. 
Hvis der anvendes stoffer, som er optaget 
på ”Listen over uønskede stoffer” skal der 
redegøres for, hvorfor disse stoffer ikke kan 
substitueres. 

 

Ikke relevant. 



 
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 

 Luftforurening   

21) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives 
massestrømmen for hele virksomheden og 
emissionskoncentrationen fra hvert afkast, 
som er nævnt under punkt 15.  
Der angives endvidere emissioner af lugt og 
eventuelt mikroorganismer. For de enkelte 
afkast angives luftmængde og temperatur. 
 
Stofklasser, massestrøm og emission 
angives som anført i Miljøstyrelsens 
gældende vejledninger om begrænsning af 
lugt- og luftforurening fra virksomheder. 
 
For mikroorganismer oplyses det 
systematiske navn, generel biologi og 
økologi, herunder eventuel patogenicitet, 
samt muligheder for overlevelse/påvirkning 
af det ydre miljø. Koncentrationen af 
mikroorganismer i emissionen angives. 
 
Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder 
og rensningsgraden for de enkelte tilførte 
stoffer og mikroorganismer. 
 

Emissionen fra afkastet vil være meget begrænset. 

Under overpumpning af eddikesyreanhydrid til 

blandetanken og den efterfølgende løbende 

overpumpning af blandet anhydrid til buffertanken vil 

der ske en emission af fortrængningsluft fra tankene 

gennem afkastet. Da der i dag kun produceres ca. 50 

tons blandet anhydrid om året vil den fortrængte 

luftmængde kun udgøre ca. 100 m3. En 

overslagsberegning af emissionen af 

eddikesyreanhydrid med fortrængningsluften viser, at 

der under antagelse af, at luften i tanken er mættet 

med eddikesyreanhydrid, kun vil emitteres få kg 

eddikesyreanhydrid om året. Ved en forøgelse af 

produktionen af blandet anhydrid på op til 25 tons om 

året vil emissionen af eddikesyreanhydrid kun øges 

med gangske få kg om året. 

 

Under blanding af eddikesyreanhydrid og adipinsyre, 

som foregår ved rumtemperatur og ved den 

efterfølgende lagring af blandet anhydrid i henholdsvis 

blandetanken og buffertanken, vil der kun ske en 

mindre emission i form af tankånding. I henhold til 

luftvejledningen (afsnit 3.1.5.1.2 små emissioner) skal 

afkastet føres en meter over tag og være opadrettet. 

Dette er i overensstemmelse med de faktiske forhold. 

22) Oplysninger om virksomhedens emissioner 
fra diffuse kilder. 

Ikke relevant. 

23) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt 
afkast ved de beregningsmetoder, der er 
angivet i Miljøstyrelsens gældende 
vejledninger om begrænsning af lugt- og 
luftforurening fra virksomheder. 

Ikke relevant! 



 
 Spildevand   

24) Hvis der søges om tilladelse til at aflede 
spildevand, skal virksomheden give 
følgende basisoplysninger: 
 Oplysning om spildevandets 

oprindelse, herunder om der fx er tale 
om produktionsspildevand, 
overfladevand, husspildevand, 
kølevand m.m. 

 For hver spildevandstype oplysninger 
om spildevandsmængde, 
sammensætning og afløbssteder for 
det spildevand virksomheden ønsker at 
aflede, herunder oplysninger om 
temperatur, pH og koncentrationer af 
forurenende stoffer samt oplysning om 
eventuelle mikroorganismer. 

 Maksimal mængde af spildevand afledt 
pr. døgn og pr. år samt variationen i 
afledningen over døgn, uge, måned 
eller år. 

 Hvis der afledes kølevand, skal der 
redegøres for kølevandets temperatur, 
herunder variationen over døgn, uge, 
måned eller år. 

 Oplysning om størrelse på sandfang og 
olieudskillere. 

 Oplysning om, hvorvidt virksomheden 
anvender BAT med henblik på at 
undgå eller begrænse afledningen af 
stoffer, som er uønskede i 
spildevandet, herunder en beskrivelse 
af de valgte rensningsmetoder og 
rensningsgraden for de enkelte tilførte 
stoffer og mikroorganismer. 

Der vil ikke blive produceret spildevand fra processen. 

25) Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal 
afledes til kloak eller udledes direkte til 
vandløb, søer eller havet eller andet. 

Ikke relevant! 

26) Hvis der søges om tilladelse til tilslutning til 
spildevandsforsyningsselskabets 
spildevandsanlæg, skal virksomheden 
supplere basisoplysningerne i henhold til 
den til enhver tid gældende 
spildevandsbekendtgørelse og vejledning 
om tilslutning af industrispildevand til 
offentligt spildevandsanlæg. 
Kommunen udarbejder 
tilslutningstilladelsen, jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 28. 

Ikke relevant! 



 
27) Hvis der søges om tilladelse til direkte 

udledning til vandløb, søer eller havet, kan 
miljømyndigheden kræve yderligere 
oplysninger, jf. den til enhver tid gældende 
bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for 
vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller 
havet samt spildevandsbekendtgørelse. 

Ikke relevant! 

28) Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 
tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor pr. år eller 
derover til vandløb, søer eller havet, skal 
ansøgningen tillige ledsages af de 
oplysninger, der fremgår af den til enhver tid 
gældende spildevandsbekendtgørelse. 
 

Ikke relevant! 

 Støj  

29) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. 
lavfrekvent støj og infralyd), herunder intern 
kørsel og transport samt udendørs arbejde 
og materialehåndtering, jf. punkt 15, og af 
planlagte støj- og vibrationsdæmpende 
foranstaltninger. 

Aktiviteten vil ikke give anledning til støj. 

30) Hvis virksomheden er markeret med * på 
listen i bilag 2 skal der indsendes en 
beregning af det samlede støjniveau i de 
mest støjbelastede punkter i 
naboområderne, udført som »Miljømåling - 
ekstern støj« efter Miljøstyrelsens gældende 
vejledninger om støj. 

Ikke relevant. 

 Affald  

31) Oplysninger om sammensætning og årlig 
mængde af virksomhedens affald, herunder 
farligt affald. For farligt affald angives EAK-
koderne. 

Tomme sække bortskaffes som forbrændingsegnet 

affald. 

32) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres 
og opbevares på virksomheden (herunder 
affald der indgår i virksomhedens 
produktion) og om mængden af affald og 
restprodukter, som oplagres på 
virksomheden. 

 

Tomme sække bortskaffes i eksisterende container til 

brændbart affald. 

33) Angivelse af, hvor store affaldsmængder 
der går til henholdsvis nyttiggørelse og 
bortskaffelse. 

Ikke relevant. 

 Jord og grundvand   

34) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er 
truffet til beskyttelse af jord og grundvand i 
forbindelse med henholdsvis håndtering og 
transport af forurenende stoffer, 
oplagspladser for fast eller flydende affald 
samt nedgravede rør, tanke og beholdere. 

Blandeanlægget er placeret i eksisterende 

kemikalierum. Rummet er indrettet med opkant, så der 

kan opsamles ca. 40 m3. Opsamlingskapaciteten 

overstiger derved rumfanget af 

blandeanlæg, buffertank og påslag med god margin. 



 
I. Forslag til vilkår og egenkontrol  

35) Virksomhedens eventuelle forslag til vilkår 
og egenkontrolvilkår for virksomhedens 
drift, herunder risikoforholdene. 
Egenkontrolvilkår bør omfatte: 
 Forslag til kontrolmålinger, herunder 

prøvetagningssteder. 
 Forslag til rutiner for vedligeholdelse og 

kontrol af rensningsforanstaltninger. 
 Forslag til metoder til identifikation og 

overvågning af de aktuelle 
mikroorganismer i produktionen og i 
omgivelserne. 

 Forslag til overvågning af parametre, der 
har sikkerhedsmæssig betydning. 

Hvis virksomheden har et 
miljøledelsessystem, opfordres til at 
koordinere forslag til egenkontrolvilkår med 
miljøledelsessystemets rutiner. 

Som i den eksisterende miljøgodkendelse. 

 
 
 


