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1. INDLEDNING 
 
Revurderingen af AGA A/S, Taulov, er ikke omfattet af VVM, da revurderingen ikke er foranledi-
get af ændringer på virksomheden, men skyldes at retsbeskyttelsesperioden på de gældende 
miljøgodkendelser af 15. januar 1996 og 22. juli 1997 er udløbet.   
 
Revurderingen omfatter kvælstofoxid (NO) produktion, tøris-produktion, flaskepåfyldning, fylde-
station for luftgasser (argon, oxygen, kuldioxid, nitrogen eller blandinger heraf) samt renovering 
af acetylenflasker. 
Derudover omfatter revurderingen også tankanlæg bestående af vakuumisolerede tanke, der 
fra tankbiler modtager flydende gasser. Desuden oplagrer virksomheden diverse flaskegasser 
samt visse kemikalier. 
 
AGA A/S er godkendelsespligtig efter miljølovens listepunkt D101, ”Virksomheder, der ved en 
kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter 
eller mellemprodukter, herunder enzymer”. Virksomheden er dermed i- og s-mærket. 
 
Revurderingen har givet anledning til ændringer af vilkår.  
 
På følgende områder er vilkårene generelt blevet skærpet; emissioner fra nitrogenoxidprodukti-
onen, emission fra maleafsnittet til flaskerenovering, emission af slibestøv. Desuden er der stil-
let nye vilkår til emission fra oliefyret. 
 
AGA A/S opmagasinerer kemikalier, og der er stillet nye vilkår angående de befæstede arealer, 
for at undgå forurening af jord og grundvand. 
 
Der er ikke stillet vilkår til tøris produktionen da emissioner alene omfatter den kuldioxid, som 
ikke bliver til tøris. Emissionen vurderes at være af miljømæssig ringe betydning. 
 
Der er ikke stillet vilkår vedrørende acetylenproduktion. Det skyldes, at der ikke er blevet produ-
ceret acetylen på virksomheden siden 2004. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøcenter Odense foretaget den første regel-
mæssige revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelser, som er mere end 8 år gam-
le. 
 
Revurderingen meddeles i henhold til § 41 b, jf. § 41, i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder 
i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår. 
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) 
eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. 

2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato. 
 
A2  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. 

Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 
 
A3  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. 

Indretning og drift 
B1 På oplagsplads for kemikalier må der kun opmagasineres de nedenstående kemika-

lier. 
 

- H2SO4 96 % 
- HNO3 62 % 
- HNO3 10 % / H2SO4 25 % blandingssyre 
- HCl 
- NaOH 
- SO2 

 
B2 Det maksimale oplag og årsforbrug må ikke overstige de i nedenstående tabel 1 anførte 

mængder. 
  

 Årsforbrug Maksimalt oplag 
Acetone (i palletank) 800 L (til afrensning) 1000 L (0,8 ton) 
Acetone (bundet i acety-
lenflasker) 

 30.000 tons 

Acetylen  10 tons 
Ammoniak  10 tons  
Argon (tank)  142 tons 
Argon, nitrogen, blan-
dinger (flaske) 

  40 tons 

Carbondioxid (tank)  282 tons 
Carbondioxid (flaske)  25 tons 
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Ethylenoxid  5 tons 
Hydrogen  5 tons 
Natriumhydroxid  375 kg 
Nitrogen (tank)  232 tons 
Nitrogenoxid  0,5 tons 
Oxygen (tank)  327 tons 
Oxygen (flaske)  25 tons 
Propan  25 tons 
Salpetersyre  1,4 tons 
Svovldioxid  4 tons 
Svovlsyre (råvare)  1,4 tons 
Giftige blandinger *  1 tons 
Tøris  5 tons 
Maling 520 L  

Tabel 1: *Giftige gasser > 1 tons og meget giftige gasser > 0,1 tons, defineret ud fra risikobekendtgørelsen, bekendtgø-
relse nr. 1666 af 14. december 2006.  

 
B3 Der skal foreligge driftsinstrukser for NO produktionen, flaskefyldning samt fyld-

ning/udlevering fra tanke.  
 
B4 Anlæggene må kun betjenes af driftspersonale, som har modtaget instruktion i betjening 

af anlægget. 
 
B5 Der skal føres journal over eftersyn af NO produktionen samt tankanlægget, med dato 

for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende 
driftsforstyrrelser. 

 
Luftforurening 
C1 Tankenes udvendige væg og tag skal være i en farve med en samlet strålevarmereflek-

sionskoefficient på mindst 70 %. 
 
C2 Udsugning af slibestøv fra rilleslibningsanlægget skal ledes til posefilter med afkast over 

tag. Emissionen af støv må ikke overstige nedenstående grænseværdier. 
 

Massestrømsgrænser, emissionsgrænser og B-værdier for støv. B-værdien gælder 
for støv under 10 μm i diameter. 

Massestrøm kg/h Emissionsgrænse 
mg/normal m3 B-værdi mg/m3 

≤ 0,5 300 0,08 
> 0,5 og ≤ 0,5 50 0,08 

> 5 20 0,08 
 
C3 Virksomheden skal føre logbog over tømning, eftersyn og vedligeholdelse af posefilter. 

Logbogen skal opbevares i mindst 3 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 
 
C4 Der skal være udsugning fra maleafsnittet med afkast til det fri over tag. 
 

NOx 
C5 Emissionen fra NO-produktionen skal ledes til gasvaskeranlæg, forinden udledning til det 

fri over tag. Emissionen må ikke overstige nedenstående grænseværdier. 
 

Massestrømsgrænse, emissionsgrænse og B-værdi for NOx 
Massestrømsgrænse 
g/h regnet som NO2 

Emissionsgrænseværdi 
mg/ normal m3 regnet 

B-værdi mg/m3 for den 
del, der foreligger som 
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som NO2 NO2 
5000 400 0,125 

 
C6 Virksomhedens fyr, der er fyret med gasolie, skal overholde de i følgende tabel emissi-

onsgrænseværdier. 
 

NOx regnet som NO2 125 mg/ normal m3 tør røggas ved 10 % O2 
CO 75 mg/ normal m3 tør røggas ved 10 % O2 

 
C7 Virksomheden skal føre journal over justering af oliefyret, udskiftning af filter samt be-

mærkninger om evt. uregelmæssigheder. 
 

Kontrol af luftforurening 
C8 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænse-

værdierne i vilkår C2, C5 og C6 er overholdt.  
Dokumentationen skal senest 2 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsyns-
myndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.  
 
Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

 Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 
Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan foretages 
samme dag. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 målinger 
er mindre end eller lig med grænseværdien. 

 
 Luftvejledningen  

Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og beregning i overens-
stemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. 

 
 Krav til luftmåling 

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med til-
synsmyndigheden. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal ud-
færdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret 
til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Me-
trologifond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s mul-
tilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  

 
Tilsynsmyndigheden skal acceptere analysemetoden. Detektionsgrænserne for analy-
serne må højst være 10 % af grænseværdierne. 
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, skal være over-
holdt. 
 
Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. B-
værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med B-
værdien. 
 
Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder 
det påkrævet. 
 



 
5

Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation. Udgifterne hertil 
afholdes af virksomheden. 

Lugt 
Lugtgrænse 

D1 Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 LE/m3 i omgivel-
serne. 
Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. 

 
Kontrol af lugt 

D2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at 
vilkåret i vilkår D1 for lugt er overholdt.  
 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsyns-
myndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. 

 
 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal ud-
færdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret 
til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond el-
ler et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale afta-
le om gensidig anerkendelse. 
 
Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad 
MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens 
referencelaboratorium. 
 
Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med til-
synsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver. 
 
Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden. Det skal 
forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for midlingstid, og om 
beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsom-
hedsfaktor. 
 
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregnin-
ger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålin-
ger. 
 
Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50 %, skal der:  

• enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 
50 %, eller 

• udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af måleseriens 2 
højeste lugtemissioner. 

Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig 
med grænseværdien. 
 
Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis 
grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og beregning. 
Udgifterne afholdes af virksomheden. 
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Spildevand 
E1 Overfladevand der har været i forbindelse med den udendørs oplagsplads for kemikalie-

oplag, skal efter kontrol og eventuel pH justering pumpes til afløbssystem. Der skal fore-
ligge en instruks for dette, samt føres journal over pH justeringer. 

Støj 
Støjgrænser 

F1a Driften af virksomheden, gældende til den 1. juni 2010, må ikke medføre, at virksomhe-
dens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående 
grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede 
lydniveauer i dB(A). 

 
Område Dag Aften Nat 

I virksomhedens skel 60 60 60 

Ved nærmeste boligområde (blandet bolig og erhverv) 55 49 49 

Ved nærmeste boligområde 45 45 45 

 
Dagperiode: 
Mandag-fredag kl. 06.00-18.00 
Lørdag kl. 07.00-14.00 

 
Aftenperiode: 
Mandag-fredag kl. 18.00-22.00 
Lørdag kl. 14.00-22.00 
Søn-og helligdage kl. 07.00-22.00 

 
Natperiode: 
Mandag-fredag kl. 22.00-06.00 
Lørdag kl. 22.00-07.00 
Søn-og helligdage kl. 22.00-07.00 
 

F1 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbe-
lastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier gældende fra den 
1. juni 2010. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd-
niveauer i dB(A). 

  
 Virksomheden skal senest den 1. oktober 2010 fremsende dokumentation for at virk-

somheden overholder støjkravene i området for blandet bolig- og erhverv, samt sand-
synliggjort fyldestgørende efter tilsynsmyndighedens vurdering, at støjkravene i boligom-
råder for åben og lav boligbebyggelse er overholdt. 

 
I Erhvervs- og industriområder 
II Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed 
III Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) 

samt ved boliger i det åbne land 
IV Etageboligområder 
V Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 
VI  Sommerhusområder, offentligt tilgængelige rekreative områder, særlige naturom-

råder 
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 Kl. 
Reference 
tidsrum 
(Timer) 

I 
dB(A) 

II 
dB(A) 

III 
dB(A) 

IV 
dB(A) 

V 
dB(A) 

VI 
dB(A) 

Mandag-fredag 06-18 8 70 60 55 50 45 40 

Lørdag 06-14 7 70 60 55 50 45 40 

Lørdag 14-18 4 70 60 45 45 40 35 

Søn- & helligdage 06-18 8 70 60 45 45 40 35 

Alle dage 18-22 1 70 60 45 45 40 35 

Alle dage 22-06 0,5 70 60 40 40 35 35 

Maksimalværdi 22-06 - - - 55 55 50 50 

 
Områderne fremgår af bilag C  

 
Lavfrekvent støj og infralyd 
Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til lavfre-
kvent støj eller infralyd i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier in-
dendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 
10 minutter, hvor støjen er kraftigst.  

 
Anvendelse Tidspunkt A-vægtet lydtrykniveau 

(10-160Hz), dB 
G-vægtet infralydniveau 
dB 

kl. 06-18 25 85 Beboelsesrum og 
lign. 

kl. 18-06 20 85 

Kontorer og lign.  
støjfølsomme rum Hele døgnet 30 85 

Øvrige rum i 
virksomheder Hele døgnet 35 90 

 
Vibrationer 
Vibrationer fra virksomheden må ikke overskride et KB-vægtet accelerationsniveau Law 
på 75 dB re 10-6 m/sec2 målt i den bygning hvor vibrationer vurderes mest betydende 
uden for virksomhedens areal, jf. orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent 
støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. 

 
Kontrol af støj, infralyd og vibrationer 

F2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjvilkåret 
for støj, infralyd og vibrationer, jf. vilkår F1, er overholdt. 

 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsyns-
myndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumen-
tationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt. 

 
  

Krav til målinger 
Virksomhedens støj, infralyd og vibrationer skal dokumenteres ved måling og beregning 
efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj 
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og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Miljø-
styrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.  
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden 
aftale med tilsynsmyndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” 
af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier.  
 
Støj-, infralyd- og vibrationsdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden fin-
der det påkrævet. Hvis støj-, infralyd- og vibrationsgrænserne er overholdt, kan der hø-
jest kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.  

 
Definition på overholdte støj-, infralyd- og vibrationsgrænser 

F3 Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratruk-
ket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og bereg-
ningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
anvisninger. 

 
Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses for overholdt, hvis de 
målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien.  

Affald 
Maksimale affaldsmængder 

G1 Følgende affaldstyper må maksimalt oplagres i de anførte mængder: 
 

Affaldstype EAK-kode Max. oplag 
(tons) 

Farligt affald (nitrogenholdig svovlsyre) 100109 4,2 tons 

Spildsyre (salpetersyre/svovlsyre) 060105/100109 20 tons 

 
Bortskaffelse af affald 

G2 Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommu-
nens affaldsregulativ/anvisninger. 

Jord og grundvand 
I1 Kemikalier, spildsyre og farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret 

under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning. Op-
lagspladsen skal være indrettet således, at spild af affald, spildsyre eller kemikalier kan 
holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og 
kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.  

 
I2 Oplagspladsen for kemikalier skal placeres på et sted, hvor der ikke er risiko for påkør-

sel. 
 
I3 Impermeable og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder 

skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret. 
 

I4 Ubefæstede arealer, som bliver forurenet på grund af spild af flydende eller faste stoffer, 
skal straks renses. 
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I5 Virksomheden skal mindst en gang årligt kontrollere alle impermeable og befæstede 
arealer. Der skal føres journal med dato og resultat af eget eftersyn. 

 
 Rapport over resultatet af eftersynet indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned 

efter eftersynet. 
 

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage ef-
tersyn af de impermeable og befæstede arealer, dog højst en gang årligt.  

 
I6 Olietanken skal senest være sløjfet i november 2019. 

Indberetning/rapportering 
K1 Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpestoffer, inklusivt for-

brug af olie/gas/el. 
Der skal endvidere føres journal over de til enhver tid opbevarede mængder affald. 

 
Opbevaring af journaler 

K2 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndig-
heden. 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

Driftsforstyrrelser og uheld 
M1 Ved uheld med konsekvenser for det eksterne miljø underrettes tilsynsmyndigheden 

straks. 

Risiko/forebyggelse af større uheld 
N1 Virksomheden skal i overensstemmelse med risikobekendtgørelsen træffe de nødvendi-

ge foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld og at begrænse virknin-
gerne heraf. Deraf følger at virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse 
med det til enhver tid gældende sikkerhedsdokument. 

Ophør 
O1 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå 

fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig 
tilfredsstillende tilstand. Foranstaltningerne skal drøftes med og accepteres af tilsyns-
myndigheden, og en redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsyns-
myndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 
På AGA A/S, Taulov produceres, oplagres, distribueres og sælges industrielle og medicinske 
gasser. 
 
AGA A/S beskæftiger i alt 24 medarbejdere i Taulov. Heraf er 10 medarbejdere i administrative 
funktioner og 14 medarbejdere i produktion, fyldning og håndtering. 
 
Afdelingen er normalt bemandet på hverdage i tidsrummet fra 06.00 til 16.30. Uden for den nor-
male arbejdstid er der aktiviteter i forbindelse med læsning og losning af biler. Disse opgaver 
varetages af eksterne chauffører som er uddannet af AGA A/S.  
 
Den primære forurening fra virksomheden stammer fra det store energiforbrug. Desuden vil der 
være en begrænset emission fra vedligeholdelse af acetylen flasker i form af støv og maling. 
Derudover er der risiko for forurening af jord og grundvand ved eventuelt spild.  
 
AGA A/S, Taulov er omfattet af Risikobekendtgørelsen som en kolonne 2-virksomhed og har 
derfor udarbejdet et sikkerhedsdokument. Heraf følger at, virksomheden er indrettet for bedst 
muligt at minimere risikoen for større uheld, der ville kunne have en påvirkning på mennesker 
og miljø. 
 
Virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forure-
ningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).  
 
Miljøcenter Odense vurderer, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelser-
ne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
AGA A/S er beliggende øst for Taulov, mellem jernbanen og motorvejen i et større samlet er-
hvervsområde. Erhvervsområdet er fortrinsvis for virksomheder med store transportbehov, sær-
ligt virksomheder med behov for besporing og med udsendelse af støj som væsentligste miljø-
belastning. AGA A/S er omfattet af lokalplan 31A. 
 
Området grænser mod nord op mod jernbanen og det nord for liggende blandede bolig- og er-
hvervsområde. Mod vest, syd og øst grænser området mod erhvervsarealer. Nærmeste naboer 
er en emballage virksomhed samt transport- og distributionsvirksomheder, ligeledes beliggende 
i område udlagt til industri. Der er ca. 100 m. til nærmeste beboelse, der ligger mod nord. 
 
Området skal fortsat, ifølge udkastet til kommuneplan 2009-2021 for Fredericia Kommune, an-
vendes primært til virksomheder med store transportbehov. I forslaget vil en del af AGA A/S’ 
matrikel blive berørt af en støjzoning for at mindske støjniveauet i boligområdet mod nord. 
 
Der ligger ingen Natura 2000 områder i en radius på 3 km fra AGA A/S, Taulov. Mod nord i en 
afstand på ca. 1,5-2,0 km ligger der et større område med særlige drikkevandsinteresse. Der-
udover ligger der spredte områder med beskyttede naturtyper, dog ikke nærmere end 1,5 km. 
 
Noget af jorden er blevet kortlagt som forurenet på vidensniveau 1, i april 2005, af Vejle Amt. 
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3.1.3 Nye lovkrav 
Siden miljøgodkendelserne af 15. januar 1996 og 22. juli 1997, er luftvejledningen revideret, og 
der er derfor stillet ændrede vilkår mht. begrænsning af luftforureningen fra virksomheden. 
 
Endvidere skal virksomheden også forholde sig til og følge kravene i den til enhver tid gælden-
de bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines1. 

3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 
Revurderingen er vurderet i henhold til BAT reference dokumentet (BREF note) ”Reference Do-
cument on Best Available Techniques on Emissions from Storage, 2006” som beskriver emissi-
oner fra større oplag og ved håndteringen af farlige stoffer.  
 
I dette BAT reference dokument er forhold vedrørende luftforurening, spildevand, støj og affald 
beskrevet, tillige med driftsforstyrrelser og uheld. 
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med oplag og håndtering af gasser sammenfat-
tes til følgende: 
 

• BAT er at anvende rutine inspektioner med henblik på forebyggende vedligeholdelse. 
• BAT for tanke er et hensigtsmæssigt design som sikrer den fysiske stabilitet af oplaget. 
• BAT er at anvende tankfarve med refleksion af termisk eller lysstråling på mindst 70 %. 
• BAT er at anvende tryk/vakuumudligningsventil. 
• BAT er at tankene er omfattet af et sikkerhedsledelsessystem i henhold til gældende ri-

sikobekendtgørelse med deraf følgende træning og instruktion af medarbejderne.  
• BAT er at tankene er forsynet med niveaualarmer eller tilsvarende. 
• BAT er at anvende driftsrutiner under opfyldning 
• BAT er jordvoldsafgrænsning eller lignende for flydende gasser 

 
Det fremgår af beskrivelsen i bilag A, at ovennævnte forhold er taget i betragtning ved den valg-
te udformning og drift af tankanlægget. 
 
Endvidere fremgår det af BAT referencedokumentet ”BREF on Large Volume Inorganic Chemi-
cals – Ammonia, Acids and Fertilizers, 2007” at det er BAT at lede NOx emissionen fra NO pro-
duktionen over gasvaskeranlæg. 
 
Derfor fastholdes det tidligere vilkår om at emissionen fra NO-produktionen skal ledes til 
gasvaskeranlæg, forinden udledning til det fri over tag, hvilket mindsker mængden af NOx til et 
minimum fra den evakuerede gas. 
 
Derudover er der stillet vilkår om at virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse 
med det til enhver tid gældende sikkerhedsdokument, og dermed skal føre journal over tilsyn og 
justering af alarm- og kontrolkomponenter som beskrevet i risikodokumentet. 
 
Der er indført energiledelse i Taulov for at fokusere og minimere energiforbruget. 

 

 

 
                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008. 
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3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 
På virksomheden er følgende produktionsafsnit revurderet; kvælstofoxid (NO) produktion, tøris-
produktion samt flaskepåfyldning, fyldestation for luftgasser (argon, oxygen, kuldioxid, nitrogen 
eller blandinger heraf) samt renovering af acetylenflasker. 
 
Derudover omfatter revurderingen også et tankanlæg bestående af vakuumisolerede tanke, der 
fra tankbiler modtager flydende gasser. Desuden oplagrer virksomheden diverse flaskegasser 
samt visse kemikalier. 
 
Revurderingen har givet anledning til ændringer af vilkår.  
 
Primært frafalder vilkår vedrørende acetylenproduktion. Dette skyldes, at der ikke er blevet pro-
duceret acetylen på virksomheden siden 2004, og AGA A/S har derfor ikke længere godkendel-
se til denne produktion. 
 
Vilkår angående emissioner fra nitrogenoxidproduktionen, maleafsnittet til flaskerenovering, 
slibestøv er ændret, og er generelt blevet skærpet. Derudover er der stillet nye vilkår til emission 
fra oliefyret. Endvidere er der stillet vilkår angående de befæstede arealer for at mindske risiko-
en for forurening af jord og grundvand. 

3.2.2 Generelle forhold 
Der er stillet vilkår om at godkendelsen bortfalder hvis driften ikke er startet inden 2 år, da dette 
er et lovkrav. Desuden skal godkendelsen være tilgængelig på virksomheden og driftspersona-
let orienteret om indholdet for at sikre at driften sker i overensstemmelse med godkendelsen, og 
anlægget dermed drives uden væsentlige gener for omgivelserne. 

3.2.3 Indretning og drift 
Der er stillet vilkår til hvilke kemikalier der må opmagasineres på oplagspladsen. Dette skal sik-
re at overfladevand, der har været i forbindelse med oplagspladsen, og som efter eventuel pH-
justering pumpes til afløbssystem ikke indeholder skadelige stoffer. 
 
Der er stillet vilkår til maksimalt oplag. Beregninger for konsekvenszoner for større uheld i risi-
kodokumentet er beregnet ud fra disse maksimale oplag, og det derfor er vigtigt at oplags-
mængden ikke overskrides. 
 
Endvidere er der stillet vilkår til forbruget af acetone ved afrensning af flasker i maleafsnittet. 
Dette vilkår er stillet for at begrænse luftforureningen, samt for at sikre at den vejledende B-
værdi for acetone overholdes. 
 
Desuden er der stillet vilkår til årsforbruget af maling i forbindelse med vedligehold af acetylen 
flasker. Dette vilkår stilles således VOC-bekendtgørelsen overholdes, og er med til at begrænse 
luftforureningen fra virksomheden. 
 
Som følge af VOC bekendtgørelsen må der maksimalt udledes 50 mg TOC (flygtige organiske 
forbindelser) pr. Nm3 ved tørring af maling. Ved beregningen er det konservativt antaget at alle 
organiske opløsningsmidler i malingen fordamper under tørring. Der er målt et udsug fra male-
afsnittet på ca. 3400 m3/time. Der er maksimalt 50 % TOC i malingen, der har en maksimal 
vægtfylde på 1,15 kg/L maling. 
Det maksimale årsforbrug af maling er beregnet som følger: 
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3400 N m3/h * 8 h/dag * 220 dag/år = 5.984.000 Nm3/år 
 
50 mg TOC/Nm3 / 50% TOC i malingen = maling 100 mg/Nm3 
 
100 mg/Nm3 maling * 5.984.000 Nm3/år = 598 kg maling/år 
 
598 kg maling/år/1,15 kg/L = 520 L maling årligt. 
 
Hvis der maksimalt anvendes 520 L maling om året, vil mængden af flygtige organiske stoffer 
der udledes til det fri være begrænset og ikke overstige tærskelværdierne i VOC bekendtgørel-
sen. 
 
Der er stillet vilkår om, at der skal foreligge driftsinstrukser, samt at anlæggene kun må betjenes 
af uddannet personale. Disse vilkår er stillet for at mindske risikoen for fejlbetjening og dermed 
risikoen for uheld. Desuden er der stillet vilkår om, at der føres journal over eftersyn af NO-
produktionen samt tankanlægget. Disse vilkår er stillet for at synliggøre uregelmæssigheder i 
driften, samt hvorvidt anlægget vedligeholdes. 

3.2.4 Luftforurening 
Virksomhedens produktion giver ved normal drift ikke anledning til væsentlig emission af gas-
ser. 
 
Der er stillet vilkår om at tankene minimum skal have en strålevarme refleksionskoefficient på 
70 % da det er BAT. 
  
Ved renovering af gasflasker udsuges og opsamles slibestøv (via posefilter), og organiske op-
løsningsmidler fra malingen udledes til det fri. Udledningen er af begrænset omfang, og vilkåre-
ne mht. støv emissionen er skærpet, da Miljøcenter Odense vurderer, at AGA A/S er i stand til 
at overholde disse nye krav. Der skal føres logbog over vedligeholdelsen af posefilteret for at 
lette tilsynsarbejdet. Desuden fastholdes vilkåret om at udsug fra maleafsnittet skal være med 
afkast til det fri over tag. 
 
Derudover er vilkår om begrænset emission af NOx gasser skærpet, som følge af at luftvejled-
ningen er revideret. Det vurderes af emissionen er meget begrænset, blandt andet fordi den 
udledte NOx fra NO produktionen ledes over gasvaskeranlæg. Det er Miljøcenter Odenses vur-
dering at AGA A/S vil være i stand til at overholde disse skærpede krav. 
 
Derudover er der installeret et nyt fyr på virksomheden i 2007. Der er derfor stillet nye vilkår til 
dette, for at opfylde kravene i luftvejledningen2, samt for at begrænse luftforureningen fra virk-
somheden. 
 
Såfremt der skulle opstå begrundet tvivl om hvorvidt virksomheden overholder de stillede vilkår 
kan tilsynsmyndigheden kræve at virksomheden efterviser at vilkårene er overholdt. 

3.2.5 Lugt 
Virksomhedens produktion giver ved normal drift ikke anledning til lugtgener og det er Miljøcen-
ter Odenses vurdering at AGA A/S, opfylder de vejledende lugtvilkår, der er stillet. Såfremt der 
skulle opstå lugtproblemer fra virksomheden kan vilkåret om kontrol af lugt udløses, for at do-
kumentere at lugtvilkåret er overholdt. 

                                                 
2 Vejledning fra miljøstyrelsen nr.2 2001, Luftvejledningen, Begrænsning af luftforurening fra virksomheder. 
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3.2.6 Spildevand 
AGA A/S har en spildevandstilladelse fra Fredericia Kommune af 1. februar 2005. Tilladelse fra 
Fredericia Kommune til udledning af spildevand til offentlig kloak. Se bilag E 
 
Derudover er der stillet vilkår om, at pH undersøges på overfladevand der har været i forbindel-
se med kemikalieoplagspladsen, for at undgå at forurenet spildevand ledes til kloak inden neu-
tralisering af dette. Der er på kemikalieoplagspladsen kun tilladelse til at oplagre specificerede 
baser og syrer. 

3.2.7 Støj 
Der er på virksomheden følgende støjkilder; Interne transportmidler (trucks, lastbiler), pumper til 
flaskefyldning, afblæsning af tryk, transport af flasker i bure (flaskekliren), af- og pålæsning af 
flasker, tømning af flasker samt andre aktiviteter i bygningen. Der er monteret lyddæmper på 
aflastningsventiler på de store tanke. 
 
I forbindelse med revurderingen er der udarbejdet en støjrapport for AGA A/S da der ikke forelå 
nogen støjmålinger af virksomhedens bidrag til det eksterne støjniveau. Støjmålingen omhand-
ler målinger af den støjbelastning som virksomheden giver anledning til i naboområderne i for-
bindelse med virksomhedens drift. Støjbelastningen er bestemt ved målinger i naboskel for de 
nærmeste områdetyper i udvalgte målepunkter. 
 
Bestemmelsen af virksomhedens støjbidrag til naboområder viste at virksomheden ved almin-
delig drift ikke overskrider de vejledende støjgrænser for drift i dagsperioden i alle de betragtede 
immissionspunkter, men at støjgrænsen for nærmeste bolig i området for blandet bolig og er-
hverv er overskredet i natperioden fra kl. 5.00-6.00. 
 
Der er derfor i revurderingen indført tidsbegrænsede lempede støjkrav til virksomheden. I denne 
tidsbegrænsede periode skal virksomheden udføre støjdæmpning således at virksomheden kan 
overholde de vejledende vilkår til støj. Det er anbefalet af ALECTIA der udførte støjmålingen, at 
støjdæmpning udføres på afblæsning af tryk i påfyldningsslanger ved fyldning af lagertanke, 
samt af pumper ved tankanlæg. 
 
Virksomheden skal efter at have udført støjdæmpende foranstaltninger eftervise at virksomhe-
den ved almindelig drift ikke overskrider de vejledende støjgrænser for drift i de betragtede im-
missionspunkter for blandet bolig og erhverv. Virksomheden skal desuden også sandsynliggøre 
at støjgrænsen for nærmeste bolig i området for boliger er overholdt. 
 
Der er endvidere stillet vilkår for virksomhedens samlede bidrag til vibrationer, lavfrekvent støj 
og infralyd i naboområderne. Det har været Miljøcenter Odenses vurdering ved tilsyn at virk-
somheden kan overholde disse vilkår.  
 
Såfremt der skulle opstå problemer mht. støj kan vilkåret om kontrol udløses og virksomheden 
skal dokumentere, hvorvidt de overholder vilkår til støj, infralyd og vibrationer. 

3.2.8 Affald 
Der er stillet vilkår om at affaldet skal sorteres og håndteres i overensstemmelse med Fredericia 
Kommunes affaldsregulativer, for at sikre at lovgivningen overholdes. 
 
Det væsentligste produktionsaffald er spildsyre (svovlsyre/salpetersyreblanding), der anvendes 
som genbrug til gødning. Der er stillet vilkår til oplagsmængden af spildsyre samt svovlsyre fra 
rensetårne i NO produktionen, for at beskytte jord og grundvand i tilfælde af udslip. 
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3.2.9 Jord og grundvand 
Der er stillet en del nye vilkår til befæstningen på kemikalieoplagspladsen. Disse vilkår er stillet 
for at sikre mod, at nogle af de på pladsen oplagrede kemikalier, ved uheld skulle sive ned og 
forurene jord og grundvand. 
 
Der er endvidere stillet vilkår om at de befæstede arealer en gang årligt kontrolleres, og at der 
føres journal over dette. Vilkåret er stillet på baggrund af anbefalinger i Orientering fra Miljøsty-
relsen nr. 6, 2008, Forebyggelse af jord og grundvandsforurening på industrivirksomheder ved 
udvalgte aktiviteter. 
 
Det skal endvidere bemærkes, at Miljøcenter Odense foruden at føre tilsyn med de stillede vil-
kår også vil føre tilsyn med de til enhver tid gældende regler for den nedgravede olietank. Olie-
tanken er reguleret af Bekendtgørelsen om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsyste-
mer og pipelines (olietankbekendtgørelsen). 
 
Som følge af olietankbekendtgørelsen skal virksomheden føre beholdningsregnskab, og tanken 
skal være påmonteret en volumenmåler eller timetæller. Virksomheden skal føre regnskab over 
tilførte og aftappede mængder, og mindst hver 14. dag føre regnskab således at der udføres 
beregning af forskellen imellem den målte ændring i beholderen og de påfyldte og aftappede 
eller i øvrigt brugte mængder, for således at kunne detektere en eventuel læk i tanken. 
 
Ved mistanke om at anlægget er utæt kontaktes tilsynsmyndigheden. Desuden skal tanken tæt-
hedsprøves og inspiceres af en særlig fagkyndig mindst hvert 5. år. Når tanken skal bekendtgø-
relsens forskrifter følges. 

3.2.10 Til- og frakørsel 
Der vil være til- og frakørsel til virksomheden. Der er dog ikke særskilt stillet vilkår til dette, da 
det forventes reguleret af vilkår vedrørende støj fra virksomheden. 

3.2.11 Indberetning/rapportering 
Endvidere er der stille vilkår om, at der skal føres journal over forbruget af råvarer og mæng-
derne af det opbevarede affald. Dette vilkår er stillet for at virksomheden kan påvise at mæng-
den af opbevaret affald ikke overskrides. 

3.2.12 Driftsforstyrrelser og uheld 
Der er stillet vilkår om at tilsynsmyndigheden kontaktes ved uheld for at sikre at tilsynsmyndig-
heden bliver informeret om et eventuelt problem, og dermed kan stille krav til udbedring, såle-
des at skader på det eksterne miljø forebygges. 

3.2.13 Risiko/forebyggelse af større uheld 
AGA A/S, Taulov, er omfattet af Risikobekendtgørelsen1 som en kolonne 2- 
virksomhed og AGA A/S har derfor udarbejdet et sikkerhedsdokument. AGA A/S har med det 
udarbejdede sikkerhedsdokument klarlagt risikoen for større uheld samt godtgjort, at der findes 
et system på virksomheden til kontrol af denne risiko. Virksomhedens sikkerhedsniveau blev i 
januar 2008 accepteret af risikomyndighederne Fredericia Brandvæsen, Arbejdstilsynet og Mil-
jøcenter Odense. Der er derfor stillet vilkår om at virksomheden skal drives som beskrevet i det 
til enhver tid gældende sikkerhedsdokumentet. 
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3.2.14 Ophør 
AGA A/S har ikke formelt nedskrevet rutiner vedrørende nødvendige/planlagte foranstaltninger i 
forbindelse med en eventuel lukning af virksomhedens aktiviteter i Taulov. 
 
Der foreligger dog en procedure der foreskriver, at hvis dette en dag vil blive aktuelt, vil en så-
dan opgave blive løst som et projekt. En projektgruppe vil blive nedsat til lejligheden og denne 
vil granske gældende love og regler og sørge for at disse bliver overholdt. 
 
Der er stillet vilkår om at tilsynsmyndigheden kontaktes i denne forbindelse og at foranstaltnin-
gerne drøftes med og accepteres af tilsynsmyndigheden, for at sikre at en eventuel lukning fo-
regår korrekt. 

3.2.15 Bedst tilgængelige teknik 
Det vurderes at AGA A/S, Taulov generelt set anvender den bedst tilgængelige teknik (BAT) 
mht. miljø. 
 
Processerne i NO produktionen forløber i et totalt lukket system. Evakueret NO ventileres gen-
nem et gasvaskeranlæg, før det ledes til det fri, hvilket mindsker mængden af NOx til et mini-
mum fra den evakuerede gas. 
 
For oplag er det BAT, at der er foretaget en risikovurdering, og at der er truffet de nødvendige 
foranstaltninger, med henblik på at forebygge større uheld og begrænse virkningerne heraf.  
 
For tankanlægget er der foretaget en risikokortlægning, og de nødvendige sikkerhedsforanstalt-
ninger er implementeret, derunder træning og instruktion af ansatte for sikker og ansvarlig drift, 
som beskrevet i sikkerhedsdokumentet. 
 
Der er indført energiledelse i Taulov for at fokusere på og minimere energiforbruget. 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen  

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Miljøcenter Odense har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse med revurderingen. 

3.3.2 Inddragelse af borgere mv. 
Påbegyndelse af revurdering har været annonceret i Ugeavisen for Trekanten den 4. februar 
2009. 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende revurderingen. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D 
 
Revurdering 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godkendelsesbe-
kendtgørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt og mindst hver 10 år. 
Revurdering vil således senest ske i 2019. 
 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af § 4 i risikobekendtgørelsen. Der er foretaget en særskilt vurdering 
af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer for at forebygge større uheld 
og imødegå følgerne deraf.  

4.2 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.3 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Ugeavisen For Trekanten og kan ses på Miljø-
centerets hjemmeside www.blst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 

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

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

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 
40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget den 18. no-
vember 2009 inden kl. 16.00 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendelsen og det 
materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og reviderede/ændrede vilkår, med 
mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offent-
liggørelsen. 
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4.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Fredericia Kommune, kommunen@fredericiakom.dk 
Arbejdstilsynet Tilsynscenter 3, at@at.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk 
NOAH, noah@noah.dk 
Fredericia Kommunes Beredskab; bech@fredericiakom.dk, bear@fredericiakom.dk 
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Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse 



Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse 
Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 1- 
virksomheder, jf. § 7, stk. 2 
 
A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 
1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer. 
AGA A/S, Vermlandsgade 55, 2300 København, Tlf. 32836600. 
 
2) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer. 
AGA A/S, C. F. Tietgensvej 16, Taulov, 7000 Fredericia. Matr.nr. 6cr Taulov by. CVR nr. 10 
29 05 11. P-nummer 1.002.890.444. 
 
3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er 
beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. 
4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer. 
Torben Eriksen, C. F. Tietgensvej 16, Taulov, 7000 Fredericia, Tlf. 76318814, eller Max 
Engelberth, Vermlandsgade 55, 2300 København S,  
 
B. Oplysninger om virksomhedens art 
5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og 
eventuelle biaktiviteter. 
Fremstilling, lagring og salg af industrigasser.  
D 101. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller 
uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. (i) (s) 
 
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 
udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden incl. udvidelsen. 
 
Fornyelse af miljøgodkendelse. J.nr. 8-76-1-607-7-95. 
 
7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol 
med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
Omfattet af Risikobekendtgørelsen. Kolonne 2 
 
8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. 
Er ikke midlertidigt. 
 
C. Oplysninger om etablering 
9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer. 
Det gør det ikke. 
 
10) 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 den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse. 
 
D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 
11) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens 
placering i forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til tilstødende og omliggende 
grunde. På planen angives placeringen i koordinater med angivelse af koordinatsystem for et 
veldefineret punkt, f.eks. hjørne af skel, samt højdekoter hvor det er relevant. Planen 
forsynes med en nordpil.  



 

 
 
AGA’s skæl er angivet med røde markeringer og fordelt efter matrikelnr. Hovedaktiviteterne 
foregå i det skraveret område. 
Området er i gældende lokalplan udlagt som erhvervsområde for større og mindre 
virksomheder med udsendelse af støj som væsentligste miljøbelastning. Området grænser 
mod nord op mod jernbanen og det nord for liggende blandede bolig- og erhvervsområde. 
Mod vest grænser det mod et boligområde og mod syd og øst grænser området mod  

erhvervsarealer. 

AGA



Matrikelkort: 

 

Afstand til nærmeste bolig er ca. 150 m (blandet bolig- og erhvervsområde). 

 

12) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser. 
Ingen planer om at flytte rundt på aktiviteterne på området. 
 
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. 

Den normale daglige arbejdstid ligger i tidsrummet fra kl. 06.00-18.00 derudover forekommer 
der af- og pålæsning af flasker uden for dette tidsrum. 
Drift på lørdage og søn- og helligdage vil normalt ikke forekomme. 
 
14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i 
forbindelse hermed. 
Der er adgang til området via tog på nord / øst siden. Alm. til- og frakørselsforhold via vej er 
kun tilgængelig fra syd siden via C.F. Tietgensvej. Alm. støj i forbindelse med indkørsel og 
udkørsel af lastbiler forekommer. 

 

E. Tegninger over virksomhedens indretning 
15) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der - i det omfang 
det er relevant - viser følgende: 
– Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.  
Se bilag: Oversigt over tanke og bygninger. 
– Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af 
produktionsanlæg m.v. Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette. 
Se bilag: Oversigtsplaner Taulov. 
– Placeringen af skorstene og andre luftafkast. 
Se bilag: Oversigt over tanke og bygninger. 
– Placeringen af støj- og vibrationskilder. 

500 25

meter

6cp6cp6cp6cp6cp6cp6cp6cp6cp

6dc6dc6dc6dc6dc6dc6dc6dc6dc 6cr6cr6cr6cr6cr6cr6cr6cr6cr

6dd6dd6dd6dd6dd6dd6dd6dd6dd



Se bilag: Oversigt over udtag skorsten. 
– Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, 
tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede 
arealer. 
Se bilag: Oversigt over kloak m.v. 
– Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som 
nedgravede tanke og beholdere samt rørføring. 
Se bilag: Oversigt over nedgravede tanke. 
– Interne transportveje. 
Se bilag: Oversigt over interne transportveje. 
Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil. 
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 
16) Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og 
hjælpestoffer, herunder mikroorganismer. 
17) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, 
energiforbrug og –anvendelse, beskrivelse af de væsentligste 
luftforurenings- og spildevandsgenererende processer/ aktiviteter samt affaldsproduktion. De 
enkelte forureningskilder angives på 
tegningsmaterialet. 
 
Produktionsafsnittene omfatter følgende: 

1. Kvælstofoxid (NO)-produktion samt flaskepåfyldning. 
2. Fyldestation for luftgasser. 
3. Renovering af acetylenflasker 
4. Tøris produktion 

 
Add 1 Kvælstofoxid-produktion (NO)  
Fremstilling af NO er baseret på at reducere fortyndet salpetersyre med gasformig 
svovldioxid. 

 
Processen forløber således: 
2 HNO3 (aq) + 3 SO2 (g) + 2 H2O  → 2 NO + 3 H2SO4 (aq) 
 
Dette er en ligevægtsreaktion med en optimal reaktion mellem 60-90o og med et råmateriale 
(salpetersyre) på 24-28%. 
Produktionskapaciteten er 5-10m3  NO pr. time eller 80-100m3/døgn. 
Anlægget er udført i glas og processerne forløber i et totalt lukket system. 
Se tegning over NO-fabrik i bilag ”oversigtsplaner” plan 6 bygning E. 
 



 
 
Efter fremstilling ledes gassen gennem et to-trins vasketårn. I det første trin fjernes rester af 
salpetersyre, ureageret svovldioxid og noget nitrogendioxid med vand. Det andet trin består 
af recirkuleret svovlsyre, som tager de sidste rester af nitrogendioxid samt tørrer gassen. 
Gassen tørres yderligere ved hjælp af et tørrebatteri med aluminagel, hvorefter den 
komprimeres til 40 bar og ledes til fyldeafsnittet i samme bygning. 
 
Flaskepåfyldning sker i et særligt bygningsafsnit ”fylderum” i Bygning E. 
 
Beholdere bliver bragt til fyldeområdet og derefter underkastet inspektion for at kontrollere, 
om de er fyldningsklare. Når alle beholdere er forbundet og fastgjort for fyldning, vil 
fyldesystemet blive tæthedsprøvet med nitrogen ved 50 bar. Herefter åbnes 
beholderventilen, operatøren forlader rummet. Selve fyldeprocessen styres uden for 
fyldeområdet bag et vindue. 
 
Fyldetrykket er 40 bar. 
 

Råmaterialer 
Ved fremstilling af nitrogenoxid medgår: 
 

• Svovldioxid 100%  Forbrug:  4,1 kg SO2/m3 NO 
• Salpetersyre 63%  Forbrug:  7 liter HNO3/m3NO 
• Demineraliseret vand  Forbrug:  4,7 liter/m3  NO 
• Svovlsyre 96%  Forbrug:  6,4 kg H2SO4/m3 NO 



• Natriumhydroxyd-opløsning Forbrug:  0,4 kg NaOH-opløsning 
/m3NO 

 
Svovldioxid leveres i ADR trykbeholdere med et indhold på 600 kg. Emballagen er standard. 
Højst én fyldt beholder opbevares ved anlægget. Øvrige beholdere opbevares udendørs i 
indhegnet lagerområde. 
 
Salpetersyre opbevares i godkendte tanke i samme indhegnede område som svovldioxiden. 
 

Biprodukter og affaldsgasser  
Ved fremstilling af nitrogenoxid fremkommer som biprodukt: 

 

• Svovlsyre (25%) indeholdende rester af salpetersyre (10%), der leveres til godkendt 
landmand som gødning. 

• Koncentreret svovlsyre (85%), som afleveres til kommunekemi. 
• Evakueret NO ventileres gennem et gasvaskeanlæg, før det ledes til fri luft. 

 

1. Add 2 Fyldestation for luftgasser 
Fyldestationen kan fylde luftgasserne oxygen, nitrogen, kuldioxid og argon eller blandinger 
heraf på trykflasker med et tryk på op til 225 bar. Produkterne hjemtages i tankvogne og 
lagres i flydende, dybkølet (N2 -196 oC, O2 -186 oC) form på vacuumisolerede lagertanke. Fra 
lagertankene ledes produkterne ned i specialbyggede stempelpumper, hvor væsken pumpes 
op til fyldetrykket. Efter pumpen løber den stadig flydende gas gennem en luftfordamper, 
hvor gassen overgår til gasfase. 
 
Gassen ledes fra fordamperne ind på fyldestationen i bygning B (plan 3) og fordeles til det 
antal fylderamper, der er åbnet for. Der kan på fylderamperne være tilsluttet op til 12 flasker 
ad gangen. 

 
Opbevaring af tomme flasker sker på den østvendte del af fylderampen, medens fyldte 
flasker henstilles på den vestvendte rampe. Herfra afhentes og distribueres flaskerne med 
lastbiler. 
 
Tankanlæg: 
Tankanlæg for luftarter består af 4 st. tanke for ilt, argon, kvælstof og kuldioxid. 
Tankfarmen etableres om vakuumisolerede tanke. Tankenes placering fremgår af punkt E.. 
tankene modtager de flydende gasser via tankbiler. Fra tankene distribueres gasserne videre 



til virksomhedens fyldestationer for gasflasker eller til tankbiler. Arbejdstiden er normalt i 
tidsrummet 06.00-17.00. Af- og pålæsning kan dog foregå uden for dette tidsrum. 

 

Tankfarmen har en maksimal lagerkapacitet på: 

 

• 327 tons Oxygen (O2) 
• 232 tons Nitrogen (N2) 
• 282 tons Kuldioxid (CO2) 
• 142 tons Argon (Ar) 

 
Oxygen, argon og Nitrogentankene vakuumisolerede tanke- med max. tryk på 5 bar. 
Tankene er hævet så meget over terræn, at der kan etableres pumpehus under dem i 
halvlukkede ventilerede rum. 
Kuldioxid tanken fungerer efter samme princip som øvrige tanke. Temperaturen er ca. –
70oC. 
 

Luft: 

Da emissionerne fra anlægget alene vil omfatte de gasser, som er naturlige bestanddele af 
atmosfæren, er de neutrale i miljømæssig forstand. 

 

Støj: 

Det vurderes, at der ikke udsendes støj fra anlægget af betydning for det generelle krav til 
støj fra virksomheden. 

 

Spildevand: 

Der fremkommer ikke affald fra almindelig drift af anlægget. 

 

2. Add 3 Renovering af acetylenflasker 
Kun vedligeholdelse af acetylenflasker finder sted på virksomheden. 

 

Vedligeholdelsesafdelingen er placeret i bygning D, adskilt fra den egentlige produktion og 
fra øvrige flasker. 

 

Her foretages bl.a. rilleslibning på ældre flasketyper således at topdæksel kan påsættes 
uden skruegevind. 

Endvidere foretages maling af flasker samt kontrol af fyldmasse. 

 

Rilleslibningen foregår i et afsnit med udsugning af slibestøv via posefiltre til afkast over tag. 
Rilleslibning vil gradvist ophøre i løbet af 5 år, efterhånden som gamle flasker erstattes af 
nye. 

 

Maling af flasker sker manuelt ved hjælp af malerulle. Der er monteret udsugning fra 
malerulle til afkast ved vestfacade. 

 



Add 4 Tøris produktion 
Fremstilles ud fra kuldioxid ved at flydende kuldioxid ekspanderes til fast form og presses via 
hydraulisk tryk til tøris piller. Tørisen fremstilles i bygning D. 
 
Emissioner fra produktionen omfatter alene den kuldioxid, som ikke bliver til tøris. 
 
18) Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt). 
Emission fra oliefyringsanlæg: 

Den indfyrede effekt er 175 KW. 

Den højeste bygning inden for en radius på 100m er 7m. 

Skorstenshøjden beregnes til 8m, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1990: Begrænsning af 
luftforurening fra virksomheder. 

 

Emissionen af CO2 og NOx anses for ubetydelige, når brænderen underkastes det 
obligatoriske tilsyn efter lovgivning herom. 

 
19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget 
forurening i forhold til normal drift. 
AGA er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer. 
I henhold hertil skal virksomheden kunne godtgøre, at den har klarlagt de bestående risici for 
større uheld og har truffet de forebyggende foranstaltninger, der er nødvendige. En samlet 
oversigt over betydelige risici henvises til AGA’s sikkerhedsdokument samt de scenarier der 
er beskrevet under pkt. J nr. 38. 

 
Eksterne naturlige forhold: Vejrlig forhold (sne/storm/oversvømmelser) har ikke tidligere 
været et problem eller udgjort nogen fare på området (stormen i dec. 1999 medførte ingen 
større skader i området). 
 
I dagstimerne hvor der er fuld bemanding kan eventuelle naturkatastrofer løbende vurderes. 
Uden for normal arbejdstid (hvor Taulov er ubemandet) vurderes det, at den største fare vil 
være en storm hvor flyvende genstande eventuelt ville kunne ramme NO-fabrikkens 
glasparti. I dette tilfælde vil der i ”worst case” kunne frigøres max. 2 m3 NO2 til atmosfæren 
(som ikke vil udgøre nogen speciel risici).   
 
Oplag af giftige gasser : 
Der produceres eller omfyldes ikke giftige gasser i AGA (bortset fra NO). Flaskerne 
opbevares kun som lagervarer for videresalg. Udslip af giftige gasser p.g.a. utætte ventiler 
eller lign. kan øge forurening i luften. 
 
Dominoeffekter: 
Den eneste hændelse der vurderes at have en betydelig dominoeffekt vil være en brand der 
spreder sig over hele området uden kontrol. 
 
20) Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg. 
Flaskefyldning: Der er ingen specielle risici forbundet ved start/stop af flaske fyldning. 
NO-fabrik:  Der er ingen specielle risici forbundet ved start/stop af anlæg.  
Ved en evt. strømafbrydelse er NO-fabrik tilsluttet en egen nødstrømsgenerator, som 
automatisk starter. 
 
G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik 
21) Redegørelse for den valgte teknologi og andre teknikker med henblik på at forebygge, og 
hvis dette ikke er muligt, at begrænse forureningen fra virksomheden, herunder en 
begrundelse for hvorfor dette anses for den bedste tilgængelige teknik. 
 
Redegørelsen skal indeholde oplysninger om mulighederne for 
– at effektivisere råvareforbruget, 



– at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller 
betænkelige stoffer, 
– at optimere produktionsprocesserne, 
– at undgå affaldsfrembringelse, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, om mulighederne for 
genanvendelse og recirkulation og 
– at anvende bedste tilgængelige rensningsteknik. 
 
Redegørelsen skal tillige belyse de energimæssige konsekvenser ved den valgte teknologi, 
herunder om der er valgt den mest energieffektive teknologi. Desuden skal redegørelsen 
indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har 
undersøgt. 

 

Renere teknologi 
Virksomhedens miljøindsats skal som helhed bygge på ”renere teknologi-princippet”, dvs. at 
der foretages en helhedsvurdering af det kredsløb, som stoffer og materialer gennemløber. 
Der tages udgangspunkt i de aktuelle produktionsmetoder og aktiviteter på anlægget samt 
det aktuelle produktionsmarked, der eksisterer for produkterne. 

 
For det eksisterende anlæg gælder, at anlægget er så nyt, at teknologien ifølge 
virksomhedens vurdering er den bedst opnåelige. 
 
Der er indført energiledelse i Taulov for at fokusere og minimere energiforbruget.  
 
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 
4 
Luftforurening 
22) 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 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. 
Virksomhedens produktion giver ved normal drift ikke anledning til lugtgener eller emission af 
gasser af betydning.  Ved renoveringen af gasflasker udsuges og opsamles slibestøv (via 
posefilter) og organiske opløsningsmidler udledes  til det fri.  Udledningerne er af begrænset 
omfang og kravværdierne på området blev vurderet overholdt som led i miljøgodkendelsen. 

 

Desuden forekommer der emission af CO2, SO2 og NOx fra brug af fyringsanlæg. Emissionen 
herfra er også vurderet ubetydelig ved korrekt drift af anlægget. Der udføres løbende 
vedligehold på AGA’s oliefyr for at mindske disse emissioner til luft. Den totale volume af 
røggasser, som udledes fra fyringsanlægget er beregnet til 117 tons. (kilde: Green Network 
manual for miljøredegørelse).   

 

23) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder. 
I forbindelse med CO2 fyldning på flasker samt produktion af tøris frigøres der CO2 
emissioner. Vi har skønnet, at der for 2006 er udledt CO2 emissioner på ca. 1.498 tons.  

 

24) Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg. 
Ingen 



 
25) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast med de beregningsmetoder, der er 
angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra 
virksomheder. 
Spildevand 
26) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en 
spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal 
indeholde følgende: 
– Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om 
produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand og kølevand. 
– 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 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. 
– En beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte 
stoffer og mikroorganismer. 
Spildevandtilladelsen er givet d. 1. februar 2005. Tilladelse fra Fredericia kommune til 
udledning af spildevand til offentlig kloak. 
Note: Fra virksomheden er der i 2006 udledt i alt 509 m3 vand til kloak (eksklusiv regnvand). 
Heraf er der udledt 1,5 tons neutraliseret lud.  Luden ledes til en samletank, hvor det 
kontrolleres og pH-pusteres, inden det udledes til det offentlige kloaksystem. 

 

27) Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til 
vandløb, søer eller havet eller andet. Ansøgning om 
tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen, jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 28. 
28) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der 
indsendes oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde. 
29) 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. 
Støj 
30) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt 
udendørs arbejde og materialehåndtering, jf. punkt 15. 
Støjkilder: 

• Interne transportmidler (trucks, lastbiler). 
• Transport af flasker i bure (flaskekliren). 
• Af- og pålæsning af flasker. 
• Tømning af flasker. 
• Aktiviteter i bygninger. 

 

31) Beskrivelse af de planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger både for de 
enkelte støj- eller vibrationsfremkaldende anlæg, maskiner og køretøjer til intern transport og 
for virksomheden som helhed. 
Der er monteres lyddæmper på aflastningsventiler på de store tanke. 
 
32) Beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne 
udført som »Miljømåling - ekstern støj« efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj. 
Der er tidligere foretaget støjmålinger i virksomhedens skel med og uden produktion på 
virksomheden. Målingerne viser et højt baggrundsstøjniveau som følge af den nære 
beliggenhed ved jernbanen  i intervallet 65-75 dB(A). Ved fuld aktivitet på virksomheden 
ændres støjniveauet ikke. Det skønnes, at virksomhedens støjbidrag kan overholde de 
fastsatte grænseværdier. 



 

2.1 Affald 
33) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder 
farligt affald. For farligt affald angives EAK-koderne. 
De væsentligste produktionsaffald er følgende:   

• Spildsyre (svovlsyre/salpetersyreblanding), der anvendes som genbrug til gødning 
(EAK 06010100) 

• Jern/metal affald (gasflasker), der anvendes til genbrug. 
• Svovlsyre fra rensetårne (NO) der sendes til kommunekemi (EAK 06010100) 

 

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

Øvrigt affald 
Udover produktionsaffald forekommer der almindelig affald. Affaldet sorteres og håndteres i 
overensstemmelse med Fredericia Kommunes affaldsregulativer.  Affaldet afleveres til 
godkendte transportører og afleveres på modtageanlæg, der indgår i den kommunale 
affaldsordning.  Affaldet sorteres i følgende fraktioner:  

• Pap og papir, der afleveres til genbrug 
• Blandet brændbart affald, der afleveres til forbrænding 
• Ikke forbrændingsegnet, der afleveres til behandling 

 

35) Angivelse af, hvor store affaldsmængder der går til henholdsvis nyttiggørelse og 
bortskaffelse. 
Affaldsmængderne fordeling: 
 
Til genbrug    259 ton 
Til afbrænding     26 ton  
Til destruktion (Kommunekemi)          1 ton 
Total affaldsmængde                     ca. 286 ton 
 
Jord og grundvand 
36) 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. 
Som led i produktionen udledes der ikke forurenende stoffer til jord.  

Afgørelse om kortlægning af AGA fremgår af : Jour.nr. 8-76-5-607-05010091 

 

Spildevand 

Alt overfladevand, der kan være kemikalieforurenet, ledes til samletanke, hvor det 
kontrolleres og pH-justeres, inden det ledes til det offentlige kloaksystem. Kloaksystemet i 
den del af fabrikken, hvor der håndteres kemikalier, er forbundet til en opsamlingstank, som 
forhindre eventuelt spild i at trænge ud i det offentlige kloaksystem.  

 
I. Forslag til vilkår og egenkontrol 
37) Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrolvilkår for virksomhedens drift, herunder 
vedrørende risikoforholdene. 
Egenkontrolvilkår bør indeholde: 
– 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. 
Kontrolmålinger af neutraliseret spildevand foretages inden udledning. AGA fører en 
driftsjournal, som indeholder oplysninger om driftstid, producerede produktmængder, tilsyn, 
og justering af alarm- og kontrolkomponenter, justering af oliefyr,  udskiftning af filter samt 
bemærkninger om evt. uregelmæssigheder. Endvidere registreres, når der i perioden har 
foretages pH-justering af overfladevand fra kemikaliepladser før udledning i kloaksystemet. 
 
AGA har systemer for vedligehold og kalibrering af udstyr (alarmer og procesudstyr) der har 
sikkerheds og miljømæssige indvirkning. 
 
J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 
38) Oplysninger om særlige emissioner ved de under punkt 19 nævnte driftsforstyrrelser eller 
uheld. 
Følgende risikomomenter er især aktuelle: 

 
Nitrogenoxid-anlægget (NO): 
Nitrogenoxid er en farveløs og lugtfri gas med samme vægtfylde som atmosfærisk luft. Den 
reagere momentant med luftens ilt under dannelse af kraftig brun nitrogendioxid. Et udslip 
vurderes derfor som et nitrogendioxidudslip. 

Nitrogendioxid har en vægtfylde på 1,5 gange atmosfærisk luft og er letopløseligt i vand 
under dannelse af salpetersyre. Det værst tænkelige udslip fra anlæggets 2 fylderamper er 
på 48 m3. 
 
Faregrænsen kan sættes til 50ppm, IDLH-værdi (iflg. ”Manual for Spills of Hazardous 
Materials”) Grænseværdien for arbejdsmiljøet er 5 ppm som luftværdi. 
 
En beregning af udstrækningen af en NO2 sky inden for faregrænsen vil under de mest 
ugunstige forhold strække sig 31 m i vindens retning og 11 m på tværs af denne. 
 

Svovldioxid: 
Svovldioxid, der anvendes i produktionen af NO, er en farveløs gas, der er meget tungere 
end luft og har en stikkende lugt. Ved reaktion med luftens fugtighed dannes svovlsyrling. 
Gassen opbevares i kondenseret form i stålrullegade med 550 kg i hver. Det maksimale 
oplag udgør 12 fade. 

 

Faregrænsen (IDLH-værdi) for SO2 dampe sættes til 100 ppm. Et udslip på 63,8 kg/mon., 
total 550 kg, vil under ugunstige forhold give en SO2 sky inden for faregrænsen, der strækker 
sig 176 m med vinden og 31 m på tværs af vinden. Varighed 23 min. 
 
Nitrogen (N2) og Argon (Ar): 
Beregninger viser, at der ikke vil være særlige risici forbundet med et udslip af disse inaktive 
gasser. Risikoen  i forbindelse med et udslip er gassens evne til at fortrænge luftens oxygen 
– Hvorved risiko for kvælning kan forekomme. Den kritiske koncentration er 12,7%. Et udslip 
på 1060 kg/min. vil kun give en maksimal koncentration på 13% i en afstand af 30 m. 
 

Kuldioxid (CO2): 
Kuldioxid er en farveløs gas, ca. 1,5 gange tungere end luft. Risikoen er også her gassens 
evne til at fortrænge luftens ilt. Den kritiske koncentration er 5%. Et udslip på 6270 kg/min. vil 
medføre, at IDLH-koncentrationen (5%) vil strække sig 79 m fra udslippet med viden og 25 m 
til hver side heraf. 
 

Oxygen (O2): 
Oxygen er en farve- og lugtløs gas lidt tungere end luft. Risikoen i forbindelse med et udslip 
er gassens brandnærende virkning. Normalt indeholder luften ca. 21% oxygen. Øges O2-



indholdet med 3% til 24% vil det betyde en fordobling af forbrændingshastigheden. Egentlig 
risiko for skadevirkning i form af selvantændelse opstår først ved en koncentration på ca. 
40%. 
 
Det værst tænkelige uheld vil medføre en tømning af oxygen for hele dens indhold. 
Tømningen vil forløbe over ca. 1 ½ time. I vindretningen vil der fremkomme en oxygensky 
med varierende koncentration. Koncentrationer på 24% eller derover vil have en udstrækning 
på ca. 100 m i længden, 40 m i bredden og 1 m i højden. Koncentrationer på 40% eller 
derover vil findes inden for 25m fra udslipstedet. Dette forudsat at udslippet sker på et fladt 
areal. 
 
I tilfælde af ”værst tænkelige uheld” vil oxygenskyen med 24% O2 eller mere række ind over 
nabogrunden mod øst. Som foranstaltning herimod er der etableret en mur på 1,8 m af ikke 
brandbart materiale i skel.  
 
39) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og 
uheld. 
Jævnfør sikkerhedsdokument. 

Note: 

Sikkerhedsstudie af NO-fabrik: 
Der er for NO-fabrikken udarbejdet en risiko-analyse i 1992. Hensigten hermed er at sikre, at 
anlægget lever op til de stillede forventninger på de aktive og passive sikkerhedssystemer, 
som er krævet på anlægget. Resultatet af studiet har været, at anlægget nu efter 
gennemførelse af forskellige supplerende sikkerhedsinstallationer, lever op til kravet om 
størst mulig sikkerhed med en tilgængelig teknologi. 
 
40) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne for 
mennesker og miljø af de under punkt 19 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld. 
AGA har udarbejdet en beredskabs- og evakueringsplan, hvori der er redegjort for diverse 
scenarier, deres spredningsradius og evakuering af medarbejdere og omkringliggende 
naboer. 

 
K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør. 
41) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge 
forurening i forbindelse med virksomhedens ophør.  
Der er ingen planer om at stoppe aktiviteterne på området. 
 
L. Ikke-teknisk resume 
42) Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resume. 
På AGA produceres, oplagres, distribueres og sælges industrielle og medicinske gasser 
samt svejseudrustning og medicinsk udstyr.  

 
I Taulov er AGA beliggende i et område, der er udlagt til industri. Nærmeste naboer er en 
emballage-virksomhed samt transport- og distributionsvirksomheder, ligeledes beliggende i 
område udlagt til industri.  
Der har ikke været tidligere aktivitet (forurening) på området. 
 
Nærmeste beboelse er beliggende i en afstand af 150 m i et område udlagt til blandet bolig 
og erhverv. 
AGA A/S beskæftiger i alt 24 medarbejdere i Taulov. Heraf er 10 medarbejdere i 
administrative funktioner og 14 medarbejdere i produktion, fyldning og håndtering. 

 
Afdelingen er normalt bemandet på hverdage i tidsrummet fra kl. 06.00 til 16.30. 
 
Udenfor den normale arbejdstid er der aktiviteter i forbindelse med læsning og losning af 
biler. Disse opgaver varetages af eksterne chauffører som er uddannet af AGA A/S. 

 



AGA A/S har en vagtordning der kan benyttes af kunder, medarbejdere og øvrige som må 
have behov for assistance udenfor den normale arbejdstid. Ved telefonisk opkald til AGA 
henvises til AGA vagtens telefonnummer. 
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Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 
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