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1. INDLEDNING 
Emmelev A/S, beliggende Emmelevgyden 25 i Otterup, ønsker at udvide 
den eksisterende produktion af biodiesel, foderkager og glycerin, svarende 
til en omtrent fordobling af den eksisterende produktion.  
 
Virksomheden fremstiller olie ved presning af rapsfrø. Rapsolien (suppleret 
med indkøbte, vegetabilske olier fra andre producenter) videreomdannes til 
biodiesel, rapsoliemethylester (RME=biodiesel), ved kemisk reaktion med 
methanol. 
 
I denne proces dannes råglycerin, der raffineres ved destillation til ren gly-
cerin.   
 
Restproduktet efter presning af rapsfrø sælges som foderkager.  
 
Udvidelsen omfatter 

• Etablering af 2 ekstra presser og 2 varmepander. 
• Udvidelse af ozonanlæg til lugtbehandling. 
• Opførelse af et nyt glycerintårn (destillationskolonne).  
• Etablering af en tank til methanol eller til en blanding af natrium-

methanolat og methanol, og brug af blandingen. 
• Etablering af 2 centrifuger samt pumper til biodieselproduktion. 

 
Miljøstyrelsen Odense godkender det ansøgte på en række vilkår. 
  
Miljøstyrelsen Odense har tidligere - i april 2011 - foretaget en revurdering 
af virksomhedens miljøgodkendelser. Virksomhedens produktion efter udvi-
delsen vil i vid udstrækning kunne ske ved overholdelse af revurderingens 
vilkår. Dog blev virksomhedens vilkår for lugtemission ikke revurderet i april 
2011. Hidtil gældende vilkår for lugtemission bortfalder og erstattes af vilkå-
rene i denne miljøgodkendelse. 
 
Vilkår for lugtemission er skærpede, da Miljøstyrelsen Odense vurderer, at 
virksomheden, efter ibrugtagning af et ozonrenseanlæg, vil kunne overholde 
lugtvejledningens1 nedre grænsværdi på 5 lugtenheder. Dette niveau sæt-
tes almindeligvis som vilkår ved nyere miljøgodkendelser.  
 
Den del af hoveddokumenterne i ansøgningsmaterialet, der ikke er fortrolig, 
kan ses I Bilag A 
 
Virksomheden er omfattet af VVM-bekendtgørelsens2 bilag 1, punkt 6, og 
udvidelsen er derfor VVM-pligtig. Miljøgodkendelsen erstatter i fuldt omfang 
en VVM-tilladelse, da miljøgodkendelsen regulerer alle de forhold, der ellers 
ville have været reguleret ved en særskilt VVM-tilladelse. 

 
1 Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/1985 "Begrænsning af lugtgener fra virksomheder"  
 
2 BEK nr 1510 af 15/12/2010 - Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private 
anlægs virkning på miljøet (VVM) 
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Det er Miljøstyrelsen Odenses vurdering, at virksomheden vil kunne drives 
uden væsentlige gener for omgivelserne eller indvirkning på miljøet, når 
driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. 
 



 

 5 

2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 / bilag A, virksomhedens ansøgning 
om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed udvidelse af pro-
duktionen af biodiesel, rapskage og glycerin til de i vilkår B1 fastsatte 
mængder.   
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. Miljøgodkendelsen erstatter i fuldt omfang VVM-tilladelsen, jf. VVM-
bekendtgørelsens § 9 stk. 4. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår: 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra 

godkendelsens dato. 
 
A2 Tilsynsmyndigheden skal orienteres om startdatoen for udnyttelse af 

godkendelsen. 
 
A3  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 

på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godken-
delsens indhold. 

 
A4  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 længere end 14 

dage. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen ind-

træder. Tilsynsmyndigheden skal orienteres, når driften genoptages.  
 
Indretning og drift 
 
B1  Den årlige produktion af færdigvarer og mellemprodukt (rapskage, 

biodiesel, glycerin og rapsolie) samt den årlige omsætning af råvare 
(rapsfrø) må maksimalt udgøre de i tabellen nævnte mængder: 

 
Færdigvare, mellemprodukt eller råvare tons pr. år 
Rapskage 230.000 
Biodiesel 215.000 
Glycerin 30.000 
Rapsolie 120.000 
Rapsfrø 350.000 
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Emissionsbegrænsende foranstaltninger 
 
Nedenstående vilkår B2-B7, udgør en samlet handlingsplan for at nedbringe 
virksomhedens diffuse emission af methanol: 
 
B2  Virksomheden skal senest 1. april 2012 sende en rapport til tilsyns-

myndigheden hvori der redegøres for mulighederne for, og økono-
mien i, at gennemføre emissionsbegrænsende teknologi, f.eks. 
dampgenvindingsanlæg eller returdampsystem, på alle tanke til op-
lagring af methanol og andre letfordampelige kulbrinter. Desuden 
skal rapporten indeholde en tidsplan for gennemførelse af tiltagene. 

 
B3  Rapporten, beskrevet i vilkår B2 skal indeholde en redegørelse for 

nøjagtigheden og måleusikkerheden på de data, der indgår i masse-
balanceberegningerne, der ligger til grund for opgørelsen af diffus 
emission jf.VOC bekendtgørelsens krav.  

 
B4  Rapporten, beskrevet i vilkår B2 skal indeholde en vurdering af den 

diffuse emissions betydning for omgivelserne, eventuelt ved at med-
tage den i OML-beregninger som arealkilder. 

 
B5  Tanke til oplagring af produkter med et damptryk højere end 1,3 

kPa, skal indrettes med emissionsbegrænsende teknologi. Tilsyns-
myndigheden vil sætte en tidsfrist for projektets gennemførelse på 
grundlag af rapporten, beskrevet i vilkår B2.  

 
B6  Den udvendige væg og taget på tanke til oplagring produkter med et 

damptryk højere end 1,3 kPa, skal være malet i en farve med en 
samlet strålevarmerefleksionskoefficient på mindst 70 % senest 1. 
april 2012. 

 
B7  Der skal gennemføres regelmæssig inspektion efter risiko-baserede 

inspektionsplaner af alle tanke, første gang senest 1. april 2012. Do-
kumentation for inspektion og inspektionsplaner skal være tilgænge-
lig for tilsynsmyndigheden.  

 
 
Luftforurening 
 
C1 Udvidelsen skal ske under overholdelse af virksomhedens gælden-

de vilkår3 for luftforurening. 
 

Diffuse støvgener 
C2 Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige diffuse støvge-

ner udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, 
om generne er væsentlige. 

 

                                                 
3 Er på godkendelsestidspunktet fastsat i Miljøgodkendelse efter revurdering, Miljøstyrelsen, 
april 2011. 
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Afkasthøjder og luftmængder 
C3 Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde de 

værdier, der er anført i tabellen: 
 

Afkast 
 
fra 

Nr. Afkasthøjde 
(m) 

Max. 
luftmængde 
(Nm3/time) 

Varmepander 
Rapskagekøler 
Pillepresse 
 

1a 

72 12.500 

Varmepande 
Rapskagekøler 
Pillepresse 

1b 
72 12.500 

Dampkedel 1 2a 20 5.400 
Dampkedel 2 2b 20 4.000 
Tørreri, soldrenser. Af-
brænding af methanol-
holdig luft fra oliemølle, 
FAME - produktion og 
udsugning fra presser 

3 

20 87.000 

Hedtolieanlæg 4 25,5 4.700 

  
Numrene henviser til ansøgningens bilag 22. 
  
 

 
Kontrol af luftforurening 

C4 
 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal doku-

mentere, at grænseværdierne i de gældende vilkår for emission er 
overholdt.  

 
Dokumentationen skal senest 2 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende 
fremsendes både i papirformat og digitalt. 
 
Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

 Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 
Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målinger-
ne kan foretages samme dag. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gen-
nemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdi-
en.  
 
Overskrider en enkelt 1-times måling emissionsgrænsen med en 
faktor 3, skal tilsynsmyndigheden inden 14 dage underrettes herom. 
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Der skal samtidig gøres rede for årsagen til overskridelsen og hvilke 
foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat for at undgå fremtidige 
overskridelser. Endvidere skal der gennemføres en intensiveret 
overvågning af det forureningsbegrænsende udstyr efter nærmere 
aftale med tilsynsmyndigheden. 
 

 Krav til luftmåling 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter an-
den aftale med tilsynsmyndigheden. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-
rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuel-
le stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond 
(DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medun-
derskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  

 
[Se evt. liste over målemetoder på http://www.ref-
lab.dk/cms/site.aspx?p=6725] 
 
Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndighe-
den har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må 
højst være 10% af grænseværdierne. 
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-
22, skal være overholdt. 
 
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 tilsyns-
myndigheden finder det påkrævet. 
Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumenta-
tion. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 

 
Luftvejledningen  
Ovenstående dokumentation af virksomhedens luftforurening skal 
ske ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende 
vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. 
 

 
Lugt 
 
Lugtgrænse  

 
D1 Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 6 

LE/m3 ved boliger indenfor en afstand af 300 m i nordøstlig retning 
(se Bilag C), 5 LE/m3  ved øvrige boliger, samt 10 LE/m3 ved er-

http://www.ref-lab.dk/cms/site.aspx?p=6725
http://www.ref-lab.dk/cms/site.aspx?p=6725
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hvervsområder. 
Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget.  

 
D2 Ved overskridelse af vilkår D1 skal virksomheden straks iværksætte 

yderligere lugtbegrænsende foranstaltninger, f.eks. etablere af-
brænding af afkast fra varmepanderne, eller en supplerende lugt-
rensesektion. 

 
 

Kontrol af lugt  
D3  

Virksomheden skal inden 3 måneder, efter at godkendelsen er taget 
i brug/udvidelsen har fundet sted, ved målinger dokumentere, at vil-
kåret for lugt er overholdt. 

 
Dokumentationen skal inden 3 måneder efter, at målingerne er gen-
nemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger 
om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal efter for-
langende fremsendes både i papirformat og digitalt. 

 
 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-
rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuel-
le stoffer af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) 
eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af 
EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principper-
ne 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 an-
den aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugt-
prøver for hvert afkast. Det aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke 
afkast, der indgår i målingerne. 
 
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 ud-
føres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsom-
hedsfaktor. 
 
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 
%, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritme-
tiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. 
 
Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne over-
skrider 50%, skal der:  
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• enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvi-
gelsen er mindre end 50 %, eller 

• udføres beregninger på baggrund af det geometriske gen-
nemsnit af måleseriens 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 virk-
somheden. 
 
Drift af ozongeneratorer 
 
Nedenstående vilkår skal sikre, at de to ozongeneratorer anvendes 
optimalt.  
 

E1 Svigt af én ozongenerator skal automatisk udløse, at den anden 
generator sættes ind i begge røggaskamre, tilhørende afkast 1a og 
1b. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved svigt, og problemet 
skal omgående søges løst. 

 
 E2 Begge ozongeneratorer sættes automatisk ind i det røggaskammer, 

der udsender den samlede afkastluft under CIP-rensning af UV-
anlæggets rør.  

 
 E3 Funktionalitet af ozongeneratorer, jf. vilkår E1 og E2 afprøves re-

gelmæssigt og som minimum hvert kvartal. Afprøvningen føres til 
journal, der skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 

 
 

Støjgrænser 
 
F1 Driften af virksomheden skal ske under overholdelse af virksomhe-

dens gældende vilkår4 for støj. 
 

Lavfrekvent støj og infralyd  
Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samle-
de bidrag til lavfrekvent støj eller infralyd i naboområderne overstiger 
nedenstående grænseværdier indendørs 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 

Beboelsesrum og kl. 07-18 25 85 

                                                 
4 Er på godkendelsestidspunktet fastsat i Miljøgodkendelse efter revurdering, Miljøstyrelsen, 
april 2011. 
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lign. kl. 18-07 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 overstige nedenstående 
grænseværdier i naboområderne.  
 

Anvendelse KB-vægtet accelerati-
onsniveau, Llw i dB 

Boliger i boligområder (hele døgnet), 
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-7 
Børneinstitutioner og lignende 

75 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 
Kontorer, undervisningslokaler o.l. 80 

Erhvervsbebyggelse 85 

 
 

Kontrol af støj, infralyd og vibrationer 
F2 

Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal doku-
mentere, at vilkåret for støj, infralyd og vibrationer, jf. vilkår F1, er 
overholdt. 

 
Dokumentationen skal senest 6 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen.  

 
 
 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 og nr. 5/1993 om Beregning 
af ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen 
nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt mil-
jø.  
 
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 ”Miljø-
måling – ekstern støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrel-
sens liste over godkendte laboratorier.  
 
Støj-, infralyd- og vibrationsdokumentationen skal gentages, når til-
synsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støj-, infralyd- og vibra-
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tionsgrænserne er overholdt, kan der højest kræves én årlig be-
stemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.  

 
Definition på overholdte støj-, infralyd- og vibrationsgrænser 

F3 Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller bereg-
nede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med 
støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemt-
hed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisnin-
ger.  

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

 
Affald 
 

Bortskaffelse af affald 
 

G1 Driften af virksomheden skal ske under overholdelse af virksomhe-
dens gældende vilkår5 for affald. 

 
G2 Hvis olieaffald og andet farligt affald ikke bortskaffes via kommunal 

indsamlings- eller afleveringsordning, skal kopi af dispensation fra 
kommunen indsendes til tilsynsmyndigheden på forlangende. 

 
  
Jord og grundvand 
 
 
H1 Driften af virksomheden skal ske under overholdelse af virksomhe-

dens gældende vilkår5 for beskyttelse af jord og grundvand. 
 
 
Indberetning/rapportering 
 
K1 Driften af virksomheden skal ske under overholdelse af gældende 

vilkår5for indberetning/rappportering.  
 

Kontrol med kontinuert måleudstyr  
 

K2 Der skal føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleud-
styr, dvs.: 
 
- garantiafprøvning/kvalitetskontrol 
- kalibreringer/parallelmålinger 
- løbende vedligeholdelse og justeringer 

 

                                                 
5 Er på godkendelsestidspunktet fastsat i Miljøgodkendelse efter revurdering, Miljøstyrelsen, 
april 2011. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Miljøteknisk vurdering 
 
3.1.1 Planforhold og beliggenhed 
 
Virksomheden har adressen Emmelevgyden 25, 5450 Otterup. Kommune-
plansrammerne for virksomheden om dens nærområde kan ses af bilag C. 
 
Virksomheden er beliggende i et område, der er udlagt til industriområde og 
er i Kommuneplan 2009-2021 for Nordfyns Kommune benævnt som områ-
de E 18. 
 
Emmelev A/S er ligeledes omfattet af lokalplan L-E03-05 (meddelt den 20. 
februar 2007). Nabovirksomheden er omfattet af lokalplan L-E3-01 og et 
tillæg til denne benævnt 2008-12 (meddelt den 7. april 2009). Tillægslokal-
plan 2008-12, muliggør en udvidelse af produktion og aktiviteter hos Emme-
lev A/S. 
 
Nabovirksomheden er beliggende øst for Emmelev A/S, denne virksomhed 
er ligeledes i område udlagt til industri. Udover nabovirksomheden, grænser 
Emmelev A/S op til det åbne land.  
 
Afstanden til landsbyen Emmelev er ca. 650 m vest for Emmelev A/S og 
afstanden til nærmeste boligområde er ca. 700 meter mod sydøst. 
 
I Kommuneplanen er udlagt et offentligt rekreativt område ca. 200 m syd for 
Emmelev A/S. 
 
Virksomheden er liggende i et OSD område, det vil sige et område med 
særlige drikkevandsinteresser. 
 
Nærmeste Natura 2000 område er beliggende 4 km mod øst.  
Der er ikke registreret bilag lV arter inden for en zone af 500 m i forhold til 
Emmelev A/S. I revurderingen indgår ikke ændringer i forhold til den eksi-
sterende produktion. 
 
Af bilag B kan ses et oversigtskort med virksomhedens placering. 
.  
 
3.1.2 Indretning og drift 
 
Udvidelsen indebærer, at der etableres ekstra presser og varmepander, 
samt opføres et nyt glycerintårn (destillationskolonne) som er identisk med 
det allerede eksisterende.  
 
Desuden har virksomheden søgt om brug og oplag af en blanding af na-
triummethanolat og methanol. Herved undgår virksomheden selv en blan-
dingsproces. Denne tank kan evt. anvendes til methanol. 
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Der etableres desuden 2 centrifuger samt pumper til biodieselproduktion. 
 
I ansøgningen er anført at der søges om etablering af en ekstra tank til bio-
diesel. Det er efterfølgende oplyst, at dette ikke er tilfældet. 
 
Der er (i vilkår B1) fastsat vilkår for den maksimale, årlige produktion af 
færdigvarer samt til den årlige omsætning af råvarer.  
 
Der er derimod ikke fastsat en maksimal mængde tilkøbt planteolie. Det 
angives i ansøgningen, at mængden af tilkøbt planteolie kan variere fra 0 op 
til 250.000 t/år. Virksomheden har efterfølgende oplyst, at der forventes 
indkøbt ca. 100.000 t/år. 
 
Baggrunden for at der ikke er sat vilkår for maksimal mængde tilkøbt plan-
teolie er dels, at der er sat vilkår for maksimal mængde produceret biodie-
sel, og dels at fortrængning af rapsfrø som råvare for biodieselproduktion til 
fordel for planteolie efter Miljøstyrelsen Odenses vurdering ikke vil betyde 
øget miljøbelastning. 
 
Oprindeligt er der ansøgt om en produktionskapacitet på 300.000 t. rapsfrø. 
Senere er ansøgningen ændret, og den ansøgte mængde er opjusteret til 
350.000 t. rapsfrø pr. år. Som del af sagsbehandlingen har virksomheden 
ved beregninger dokumenteret miljøbelastningen ved den øgede råvareka-
pacitet, og Miljøstyrelsen Odense har vurderet virksomhedens supplerende 
oplysninger.  
 
3.1.3 Luftforurening 
 
Emissionerne til luften efter produktionsudvidelsen øges ved at tilslutte en 
ekstra rapskagekøler til afkast 1b (se ansøgningens bilag 22 og bilag 31). 
Dette medfører en forøget luftmængde på 12.500 Nm3/time til afkast 1b, og 
en øget emission af lugt, støv og olietåge. 
 
Der er, i forbindelse med revurderingen i april 2011 gennemført emissions-
målinger af methanol og olietåger. 
 
Beregningerne viste før udvidelsen, at de vejledende grænseværdier er 
overholdt med god margen. Det skal bemærkes at den diffuse emission af 
methanol ikke reguleres af Luftvejledningen6, og ikke er medtaget i bereg-
ningerne. Se afsnittet ”Methanol” nedenfor.  
 
Emissioner og B-værdier (koncentrationen af stofferne i omgivelserne) efter 
udvidelsen er beregnet på grundlag af målinger på kendte afkast under 
maksimal belastning. Målingerne er de samme som har ligget til grund for 
revurderingen i april 2011. Målingerne for den eksisterende varmepande er 
beregningsmæssigt brugt til at modellere emissioner fra den ny varmepan-
de. 

                                                 
6 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2002. Luftvejledningen 
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Vilkårene for emission og immission af methanol, støv, olietåge og NOx er 
fastsat ud fra luftvejledningens vejledende grænseværdier, og svarer til re-
vurderingens vilkår. 
 
Methanol  
Virksomheden vurderer, at emissionen af methanol ikke ændres betydeligt 
ved udvidelsen, da methanolholdige afkast afbrændes i gasbrænderen. 
Miljøstyrelsen Odense er enig i denne vurdering. Det forudsættes således 
at alle luftstrømme indeholdende methanol sendes gennem brænder i tørre-
riet. 
 
Emissionen af methanol gennem virksomhedens afkast 1c og 3c udgør, før 
afbrænding, samlet ca. 30 tons methanol pr. år. Vilkår for emission og B-
værdier for methanol i den revurderede miljøgodkendelse er som nævnt 
fortsat gældende. 
 
Udover emission gennem afkast har virksomheden beregnet den diffuse 
emission af methanol til at være ca. 500 tons pr. år. Den diffuse emission er 
således betydelig og bør efter Miljøstyrelsens vurdering nedbringes ved 
anvendelse af BAT (Best Available Technology). 
 
Emissioner fra diffuse udslip, som f.eks. emissioner fra udendørs oplag, der 
belaster nærliggende boliger, er ikke direkte reguleret af luftvejledningen. 
Den diffuse emission indgår derfor ikke i virksomhedens beregninger af im-
missionsværdier. 
 
I stedet er diffus emission i denne godkendelse reguleret ved at stille krav 
om, at virksomheden skal begrænse den diffuse emission ved f.eks. damp-
genvindingsanlæg eller returdampsystem. Den bedst tilgængelige, emissi-
onsbegrænsende teknologi vælges på grundlag af virksomhedens egne 
undersøgelser. Miljøstyrelsen sætter herefter en tidsfrist for gennemførelse 
af projektet. 
 
Der sættes desuden krav om bemaling af methanoltankene i en reflekteren-
de farve, for at nedsætte diffus emission på grund af varmestråling.  
 
Endelig stilles vilkår om regelmæssig inspektion af tankene. 
 
Disse vilkår (B2-B7) regulerer både nye tanke samt virksomhedens eksiste-
rende tanke med methanol. Baggrunden er, at produktionsudvidelsen vil 
medføre et betydeligt større flow af methanol gennem tankene, og dermed 
en potentielt større diffus emission som følge af udvidelsen. 
 
Støv 
Der er etableret cykloner til at reducere støvemissionen fra rapskagekøler-
ne.  

Revurderingens gældende vilkår for emission og immission er fastsat ud fra 
luftvejledningens vejledende grænseværdier. 
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OML- beregninger viser at B-værdien kan overholdes efter udvidelsen. 
 
Olietåge (aerosoler) 
OML- beregninger viser at B-værdien kan overholdes med god margen efter 
udvidelsen. 
 
NOx og CO 
En forøgelse af produktionen vil medføre at de naturgasfyrede kedler en 
større del af tiden vil belastes højere. Der sker dog ingen ændringer i virk-
somhedens energianlæg som følge af udvidelsen, og revurderingens vilkår 
for emission NOx og CO gælder fortsat for virksomheden.  
 
3.1.4 Lugt 
 
§ 13 i godkendelsesbekendtgørelsen fastslår, at godkendelsesmyndigheden 
ikke må meddele godkendelse, medmindre virksomheden har truffet de 
nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved 
anvendelse af den bedst tilgængelige teknik. Miljøstyrelsen er herunder 
forpligtet til at sikre sig, at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang 
det er muligt, og at der er anvendt bedst tilgængelige renseteknik i det om-
fang forureningen ikke kan undgås.  
 
Begrænsning af lugtemission er efter Miljøstyrelsen Odenses vurdering en 
af de væsentligste udfordringer for Emmelev A/S.  
 
Især når rapsfrøene bliver for tørre før de presses, kan der udvikles en ka-
rakteristisk, brændt lugt. 
 
I revurderingen er der stillet vilkår om, at der skal føres egenkontrol med en 
overvågningsalarm, der skal sikre, at frøene ikke bliver for tørre. 
 
Også for højt vandindhold kan give lugtudvikling, på grund af mikrobiel akti-
vitet. Dette er baggrunden for revurderingens vilkår om at rapsfrø til produk-
tionen skal have et lavt vandindhold (max 9%). 
 
Der er etableret punktudsugninger på presserne for at begrænse diffuse 
udslip af lugt til produktionslokaler og omgivelser. Punktudsugninger af-
brændes i tørreriet.  
 
Virksomheden har desuden etableret et UV-ozonanlæg til lugtrensning.  
Det er ved målinger dokumenteret, at ozonanlæg har en god lugtreduce-
rende effekt. 
 
OML-beregninger viser således, at lugtimmissionskoncentrationsbidraget i 
nærmeste boligområdet 900 m sydøst for skorstenen er 1-2 LE/m³ ved 
normal drift. Under rensning af ozonanlægget skønnes renseeffektiviteten 
sænket til 5-7 LE/m³. 
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Emmelev etablerer supplerende lugtrensning i form af ozongeneratorer til 
dosering af ozon i UV-ozonanlæggenes reaktionskamre, hvorved der for-
ventes en yderligere forbedret rensningsgrad. 
 
Samlet set vurderer Miljøstyrelsen Odense, at virksomheden med stor 
sandsynlighed kan overholde et lugtbidrag på 5 LE/m³ ved boliger. Dette 
krav stilles som hovedregel ved nye godkendelser, og der er efter Miljøsty-
relsens vurdering ikke forhold der taler for at bibeholde den hidtidige græn-
se på 10 LE/m³ ved boliger. 
 
Dog er grænseværdien sat til 6 LE/m3 ved boliger indenfor en afstand af 
300 m i nordøstlig retning fra virksomheden (se Bilag C). Baggrunden er at 
de gennemførte lugtberegninger viser at dette formentlig er det bedst opnå-
elige i dette område.  
 
Hvis det skulle vise sig, at virksomheden ikke kan overholde de stillede vil-
kår, skal virksomheden foretage yderligere tiltag til at reducere af lugtemis-
sionen. 
 
Dette kan ske enten ved at etablere endnu en lugtrensesektion eller ved at 
afbrænde afkast fra varmepanderne, der er en væsentlig kilde til lugtemissi-
on.  
 
Virksomheden vurderer umiddelbart, at afkastets høje fugtighedsindhold vil 
medføre en væsentlig forringelse af brænderens kapacitet i tørreriet. Desu-
den er der risiko for at ”cold spots” i rørsystemer og ventilationer vil få fug-
tighed til at kondensere.  
 
Det er vilkårsfastsat, at Miljøstyrelsen ved overskridelse af lugtbidraget på 5 
henh.6 LE/m³ ved boliger, kan forlange en egentlig teknisk – økonomisk 
analyse af muligheden for at afbrænde afkast fra varmepanderne eller, sub-
sidiært, stille krav om etablering af en supplerende lugtrensesektion. 
 
Det er desuden vilkårsfastsat, at virksomheden skal dokumentere overhol-
delse af lugtvilkåret.  
 
Ved miljøgodkendelsen er forudsat et til stadighed velfungerende lugtren-
seanlæg. Dette er baggrunden for vilkåret om overvågning af ozonrensean-
lægget samt alarmfunktion og tilhørende procedurer ved svigt af anlægget.  
 
Ved revurderingen i april 2011 af de eksisterende godkendelser, blev lugt-
vilkåret ikke revurderet. Vilkåret i denne godkendelse erstatter hidtidige vil-
kår, og er givet efter miljøbeskyttelseslovens § 33, og ikke efter § 41, der 
anvendes ved revurdering. 
 
§ 33 anvendes således på lugtvilkåret for hele virksomhedens drift og ikke 
kun for udvidelsen, da det ikke er muligt at adskille den hidtidige produkti-
ons lugtemission fra den lugtemission, der stammer fra udvidelsen.  
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3.1.5 Spildevand, overfladevand m.v. 
 
Virksomheden har ikke direkte udledning til recipient. 
 
Spildevandstilladelse 
Nordfyns Kommune er myndighed for virksomhedens håndtering af spilde-
vand, og har den 27. juni 2011 meddelt en revideret spildevandstilladelse.  
 
Tilladelsen regulerer afledning af overfladevand til eget regnvandsbassin, 
sanitært spildevand til den kommunale spildevandsledning, samt proces-
spildevand og forurenet overfladevand via virksomhedens forrenseanlæg til 
det kommunale spildevandssystem.  
 
Tilladelsen indeholder en række vilkår for indretning, drift og egenkontrol, 
der supplerer miljøgodkendelsen. Spildevandstilladelsen er ikke en del af 
denne miljøgodkendelse. 
 
 
3.1.6 Støj 
 
Støjen fra virksomheden kan opdeles i stationære støjkilder og trafikstøj. De 
stationære støjkilder er typisk afkast, ventilatorer og bygningsstøj.  
 
Der er tidligere foretaget støjmålinger og beregninger af støjbidraget fra 
virksomheden. 
 
I forhold til de tidligere støjmålinger er der følgende ændringer, der kan give 
anledning til ekstra støj: 
 

• Antallet af køretøjer til og fra virksomheden forøges fra 50 pr. dag til 
100-130 pr. dag. 

• Der etableres et nyt glycerintårn. 
• Der er etableret 6 stk. køletårne. 
• Der er foretaget mindre justeringer mht. køreveje og bygninger. 
• Der etableres ny ventilator til skorsten (afkast 1b). 

 
Støjberegninger viser, at revurderingens gældende støjgrænser vil kunne 
overholdes ved støjdæmpning af de mest betydende støjkilder.  
 
Der er rutinemæssigt tilføjet vilkår for lavfrekvent støj, infralyd og vibratio-
ner. 
 
3.1.7 Affald 
Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse 
med kommunens affaldsregulativ/anvisninger.  
 
Øvrige specifikke vilkår i revurderingen fra april 2011, herunder sikring af at 
farligt og genanvendeligt affald holdes adskilt, er stadig gældende. 
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3.1.8 Overjordiske olietanke  
Der etableres ikke etableret nye olietanke i forbindelse med udvidelsen. 
Revurderingens vilkår om at de to eksisterende tanke til mineralsk olie skal 
sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret er fortsat gældende. 
 
3.1.9 Jord og grundvand 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den revurderede miljøgodkendelses 
vilkår fortsat sikrer beskyttelsen af jord og grundvand. 
 

3.2 Udtalelser/høringssvar 
VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg været i 8 ugers offentlig 
høring fra den 19. juli 2011. Et udkast til miljøgodkendelse har været ved-
lagt VVM-redegørelsen som bilag. 
 
3.2.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Eventuelle bemærkninger fra arbejdstilsynet, embedslægen m.fl. i hørings-
perioden. 
 
3.2.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Ugeavisen Nordfyn 
den 10. august 2010. 
Der er modtaget 2 henvendelser vedrørende rekvirering af ansøgningen. 1 
af henvendelserne omhandlede desuden udkast til miljøgodkendelse. 
 
 
3.2.2 Udtalelse fra virksomheden 
Eventuelle bemærkninger fra virksomheden i høringsperioden. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført i god-
kendelsen, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperio-
den. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden 
følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 
 
4.1.2 Listepunkt 
 
Virksomhedens hovedproduktion kan indplaceres på godkendelsesbe-
kendtgørelsens liste over godkendelsespligtig virksomhed under pkt. D101 
a): ”Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller orga-
niske eller uorganiske stoffer produkter eller mellemprodukter, herunder 
enzymer” (i) (s). 
 
Desuden omfatter godkendelsen biaktiviteten med listepunkt E103: ”Olie-
møller og andre anlæg for raffinering af vegetabilske olier med en kapacitet 
til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennem-
snit kvartalsvis.” 
  
 
4.1.3 Revurdering 
 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende reg-
ler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revur-
deres senest 8 år efter, at godkendelsen er meddelt første gang. Revurde-
ringen vil således senest ske i 2019. 
 
 
4.1.4 VVM-bekendtgørelsen  
 
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen 
har truffet afgørelse om, at udvidelsen af produktionen er VVM-pligtig, og 
der er gennemført en særskilt VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet). af 
anlæggets virkning på miljøet.  
 
En VVM-redegørelse har været i offentlig høring i perioden 19. juli – 14. 
september 2011. (Efter høringsfasens udløb færdiggøres dette afsnit med 
et resumé af den sammenfattende redegørelse) 
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Miljøgodkendelsen erstatter i fuldt omfang en VVM-tilladelse, da miljøgod-
kendelsen regulerer alle de forhold, der ellers ville have været reguleret ved 
en særskilt VVM-tilladelse. 
 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser og tilladelse 
fortsat:  

• Miljøgodkendelse efter revurdering samt sammenskrivning af med-
delte påbud og vilkår fra senere godkendelser. Miljøstyrelsen Oden-
se 12. april 2011. 

 
• Miljøgodkendelse til opbevaring af slam fra eget rensningsanlæg. 

Miljøstyrelsen Odense August 2010. 
 

• Spildevandstilladelse. Nordfyns Kommune. 27. juni 2011. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomhedens miljøforhold. Nordfyns 
Kommune er tilladelses- og tilsynsmyndighed for virksomhedens spilde-
vandsudledning til offentlig kloak. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Ugeavisen Nordfyn og kan 
ses på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

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

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

 
Klagevejledning 
 
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-
tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er 
bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage 
skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boule-
vard 40,  5220 Odense SØ eller ODE@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den [dato= 4 uger fra annonceringstidspunktet] inden kl. 16.00. Mil-
jøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
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Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Jeres 
klage, at I indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret 
er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

I modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. I skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet på-begynder be-
handlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den 
anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Mil-
jøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for 
det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Ud-
nyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Na-
tur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 

 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
[Her anføres hvem der har modtaget kopi af afgørelsen]. 
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5. BILAG 
 
Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse 
 
Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 
 
Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 
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Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse 
 

• Ansøgning 17-03-2010 
• Revideret ansøgning 15-04-2010 
• Supplerende oplysninger 07-07-2011 
• Ansøgning om natriummethanolat og methanol 

Bilagsfortegnelse, øvrige bilag (ansøgningens nummerering): 
1. Kortbilag  
2. Kortbilag  
3. Støjrapport 
Rapportbilag 2, methanolmåling 
4. Lugtmåling og beskrivelse af lugtrensning 
5. OML-beregning, lugt 
10. Vurdering af lugtrenseanlæg 
15. Diagram1, oliemøllen 
16. Diagram 2,rapskageproduktion 
17. Diagram 3, degumming proces 
18. Diagram 4, neutralisation 
19. Diagram 5, FAME-produktion (biodieselproduktion) 
20. Diagram 6, glycerinforbehandling 
21. Diagram 7, glycerindestillation 
22. Diagram 8, luftstrømme i aflkastsystem 
23. Oversigtsplan 
31. Placering af produktionsudstyr 
32. Placering af produktionsudstyr i hal 2 
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Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 
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Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen Odense
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
www.MST.dk
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