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ANSØGNINGENS INDHOLD 
 
I det følgende er der henvist til punkterne i bilag 3, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 
af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 
 
 
A   OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD 
 
1.    Ansøgers navn 

Emmelev A/S 
Emmelevgyden 25 
5450 Otterup 
Tlf. 64 82 25 40 
Fax. 64 82 33 22 
CVR-nummer: 54449712 
 

2.   Virksomhedens navn 
Emmelev A/S 
Emmelevgyden 25 
5450 Otterup 
 
Tlf. 64 82 25 40 
Matr. nr.: 5i, 5c, 6c og 6f, Emmelev By, Hjadstrup 
P-nummer: 1.008.470.959 
 

3.    Ejer af ejendommen 
Emmelev A/S 
Emmelevgyden 25 
5450 Otterup 
Tlf. 64 82 25 40 
Fax. 64 82 33 22 
 

4.     Virksomhedens kontaktperson 
Helge Simonsen / Thomas Jensen 
Tlf. 64 82 25 40 
E-mail: mail@emmelev.dk 
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B   OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART 
 
5. Virksomhedens listebetegnelse 

Jf. Miljøstyrelsens afgørelse af 26. maj 2005 er virksomhedens hovedaktivitet fremstil-
ling af biodiesel. 
Hovedaktivitet: 
D101: ”Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske el-
ler uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer.” 
Biaktiviteter: 
E103: ”Oliemøller og andre anlæg for raffinering eller behandling af vegetabilske olier 
med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i 
gennemsnit på kvartalsvis.” 

 
6. Beskrivelse af det ansøgte projekt 

Den eksisterende virksomhed har en række afgørelser og miljøgodkendelser, som regu-
lerer de nuværende miljøforhold: 
 

• Påbud om maksimale produktionsmængder, 16. oktober 2007. 
• Godkendelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder for hal og læsseplads, 29. 

juni 2007. 
• Miljøgodkendelse til etablering og drift af 6 køletårne, 3. maj 2007. 
• Påbud vedr. oplysninger om produktionsmængder, 24. november 2006. 
• Påbud vedr. emissioner af methanol m.v., 3. juni 2005. 
• Miljøgodkendelse af anlæg for destillation af glycerin samt tankgårde, vaskeplads og 

læsseplads, 1. juli 2005. 
• Miljøgodkendelse af produktionsanlæg for oliemølle og biodieselanlæg, 4. juli 2001. 
 
De ovennævnte tilladelser/godkendelser/påbud søges erstattet ved nærværende an-
søgning samtidig med godkendelse af følgende udvidelser: 
 

• Omsætningen af rapsfrø forøges til ca. 300.000 tons pr. år. 
• Rapskageproduktionen forøges til ca. 190.000 tons pr. år. 
• Udvidelse af biodiesel produktionen til ca. 215.000 tons pr. år (inkl. 15.000 tons bio-

fuel), der anvendes dels egenproduceret rapsolie og indkøbt vegetabilske olier fra 
andre producenter. 

• Udvidelse af glycerinproduktionen til ca. 30.000 tons pr. år. 
• Etablering af ekstra presser og varmepander. Forøgelse af køleluftmængder og 

punktudsugninger, udvidelse af ozonanlæg til lugtbehandling. Etablering af supple-
rende lugtrensning med ozondosering. 

• Etablering af tanke, pumper og centrifuger til biodieselproduktion1

• Udvidelse af tankgård 2 med 1 tank til oplagring af methanolprodukter
. 

2

• Der foretages udvidelse af glycerinanlægget med et ekstra produktionstårn, der ud-
føres som det eksisterende produktionstårn

. 

3

• Opdeling af tankgård 1, således at 3175 m2 (incl. rensningsanlæg og tankgård 1c 
samt tankgård 1b) anvendes til råvarer og biofuel. Den øvrige del (tankgård 1a), som 
er 2650 m2 (incl. tankgård 4 og køletårne), anvendes til oplagring af råglycerol og 
færdigvare. Tankgård 1a er lukket for indkørsel

. Glycerinanlægget tilsluttes bestående 
hedtolieanlæg. 

4

• Der foretages vurderinger og evt. implementering af en ny vaskeproces som kan 
medføre vandbesparelser. 

.  

• Korttidsopbevaring af slam før videretransport.  
• Korttidsopbevaring af overfladevand før videretransport. 

                                            
1 Bilag 32 - Tegning nr. 06013.156F 
2 Bilag 27 - Tegning nr. 6013.110E 
3 Bilag 33 - Tegning nr. 07082.2.2B 
4 Bilag 28 - Tegning nr. 06013.111D 
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7. Risiko for større uheld med farlige stoffer  
Virksomheden er ikke omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risi-
koen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen). 
 
Risikobekendtgørelsen’s tærskelværdi for methanol er 500 tons (§4) respektive 5.000 
tons (§5), hvor oplaget af methanol på Emmelev til stadighed er mindre end 500 tons. 
Methanol er opgjort inklusive methanol opblandet i katalysator 5

 
. 

Såfremt der bruges biocid til kølevandbehandling vil der være tale om Hydrocid 306. 
Produktet er klassificeret med R50/53: ”Meget giftig for organismer, der lever i vand” 
med en tærskelmængde for § 4 på 100 tons. Den samlede oplagsmængde inkl. den til-
satte mængde er 25 kg.  
Virksomheden vil i mindst muligt omfang bruge biocid for at sikre, at kølevandet senere 
ikke udgør en risiko for anvendelse til biogas. 
 
Der er foretaget en undersøgelse af om der kan dannes hydrogenphosphid (phosphin) 
ved degumming af rapsolie. Konklusionen er, at der ingen dannelse er af phosphin i 
processen, idet sådan kun opstår i sort jerns tanke, som ikke bruges i denne del af pro-
cessen.  
 
 

8. Midlertidig drift 
Ikke aktuel. 

 
C      OPLYSNINGER OM ETABLERING 
 
9.   Bygningsmæssige udvidelser/ændringer 

• Tårn til glycerinanlæg, grundareal 6 x 6 m, 32 m højt. 
• Opdeling af tankgård 1. 
 

10.   Tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder 
• Tårn til glycerinanlæg – projektstart når der foreligger en miljøgodkendelse, idriftsæt-

telse 3 – 4 måneder efter miljøgodkendelse. 
 

 
D    OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS BELIGGENHED 
 
11.   Oversigtsplan 

Situationsplan 1:3.0006

Koordinater for den 72 m høje skorstenen er x = 587120,56, y = 6155351,70. 

, bilag 1, viser virksomhedens placering i forhold til omgivelser-
ne. 

 
12.   Lokaliseringsovervejelser 

I august 2006 blev der vedtaget en lokalplan (L-E3-05) og et kommuneplantillæg for 
Emmelev A/S, hvor området blev udlagt til erhvervs- og industriformål, oplag og lignen-
de aktiviteter. 
 
I området må der, jf. lokalplanen, etableres kemiske virksomheder med bl.a. tilknyttede 
aktiviteter, (herunder oliemølle og glycerindestillation), der ikke overstiger miljøklasse 6 
– 7. Lokalplanen giver mulighed for at udvide virksomhedens produktion af bl.a. raps-
olie, rapskager, biodiesel og glycerin, og der kan opføres et nyt glycerintårn i sammen-
hæng med det eksisterende glycerintårn. I lokalplanen forudsættes en fordobling af tra-
fikken i området fra ca. 50 lastbiler i døgnet til ca. 100 lastbiler i døgnet.  

                                            
5 Bilag 27 - Tegning nr. 6013.110E - Indretning af tankgård til methanol.  
6 Bilag 1 - Situationsplan 1:3.000 
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Virksomheden grænser mod nord, vest og syd op til landbrugsområder i landzone. Mod 
øst grænses op til et erhvervsområde, hvor der er korn- og foderstofvirksomhed, se ved-
lagte kortbilag fra lokalplanen7

 
. 

Inden for lokalplanområdet må der ikke opføres eller indrettes boliger. I lokalplanen op-
stilles støjgrænser på 60 dB(A) hele døgnet ved nabovirksomheden. I henhold til lokal-
planens miljøredegørelse var dette ikke er i overensstemmelse med lokalplan L-E3-01 
for nabovirksomheden. Nordfyns kommune har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 
2008-12 som er et tillæg til lokalplan L-E3-01. Lokalplanen er vedtaget den 7. april 2009. 

 
13.   Driftstider 

Størstedelen af virksomhedens produktionsanlæg vil være i drift hele døgnet inklusive 
lørdag og søn- og helligdage. Der er enkelte anlæg, der normalt ikke vil være i drift i 
weekenden. 
 

Størstedelen af trafikken på virksomhedens arealer sker i dagtimerne, og der kan fore-
komme enkelte køretøjer i aften- og nattetimerne. Der kan ligeledes forekomme enkelte 
transporter i weekenden8

 
.  

14.   Til- og frakørselsforhold 
Til- og frakørsel til virksomheden foregår uændret via Emmelevgyden. Efter vejning på 
brovægt anvendes indkørslen syd for lagerhallerne. 
 

Ved en forøgelse af produktionen vil der ske en forøgelse af indleveringen af råvarer og 
udlevering af færdigvarer. Der vil gennemsnitlig være trafik med op til ca. 100 lastbiler 
pr. døgn. 
 
Den forøgede trafikmængde er inkluderet i støjberegningerne, i støjberegningerne er 
trafikken opdelt i forskellige referencetidsrum (8 timer i dagperioden, 1 time om aftenen 
og ½ time om natten), se detailbeskrivelse af dette under pkt. 30. 
 

 
E. TEGNINGER OVER VIRKSOMHEDENS INDRETNING 
  
15.  Se tegninger 9

 
 

 
 
F. BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTION 
 
16.  Produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer m.v.10

 
 

   16.1    Oliemølle: 
Omsætningen af rapsfrø forøges til ca. 300.000 tons pr. år. Timekapaciteten udvides fra 
22 tons raps pr. time til gennemsnitlig 35 tons raps pr. time, svarende til ca. 6.000 tons 
pr. uge. 
Produktionen af rapsolie forøges derved til godt 100.000 tons rapsolie pr. år. Timekapa-
citeten forøges til ca. 13 tons rapsolie pr. time, svarende til ca. 2.200 tons pr. uge. Ka-
paciteten forøges ved etablering af ekstra presser og varmepander. 
Produktionen af rapskager forøges til ca. 190.000 tons pr. år. Timekapaciteten forøges 
til en gennemsnitlig produktion på 22 tons rapskager pr. time, svarende til ca. 3.700 tons 
pr. uge. 

                                            
7 Kortbilag 1 og Kortbilag 2 
8 Rapportbilag 3 - Redegørelse over trafik og støjforhold 
9 Se bilagsfortegnelse side 34 
10 Procesdiagrammer: Bilag 15 – Bilag 21 
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Der er i dag 2 rapskagekølere tilsluttet fælles cyklon og fælles afkast, rapskagekølerne 
kan i dag ikke anvendes samtidigt. For at håndtere den forøgede mængde rapskager, 
adskilles de to kølere, således at de kan anvendes samtidigt. Der etableres ny udsug-
ning som tilsluttes skorstenen afkast 1b. Afkastluften fra rapskagekølerne renses for 
støv i cykloner, luften føres herfra via dråbeudskiller til ozonanlæg. 
 

16.2 Biodiesel produktion - FAME-anlæg (Fatty Acid Methyl Ester): 
Biodiesel produktionen forøges fra ca. 80.000 til ca. 215.000 tons pr. år, svarende til ca. 
4.300 tons pr. uge. Heraf udgør biofuelproduktionen ca. 5-10.000 tons pr. år. 
Produktionen forøges til ca. 24 tons olie pr. time, svarende til en kapacitet på 4.300 tons 
pr. uge, ved etablering af yderligere produktions tanke, bedre pumpekapacitet og centri-
fuge11

 
,  

Mængden af tilkøbt planteolie til produktion af biodiesel vil være afhængig af verdens-
markedspriser, afgifter på brændstoffer, og kan principielt variere fra 0 – 215.000 tons 
pr. år. 
 

  16.3     Glycerin produktion: 
Produktionskapaciteten forøges til ca. 30.000 tons råglycerin pr. 
Kapaciteten forøges ved at etablere et ekstra glycerintårn ved siden af det eksisterende 
tårn. 

 
  16.4     Diverse hjælpestoffer: 

Forbruget af energi og vand har i perioden 2007 – 2009 været  
 

Stof Enhed 2007 2008 2009 
Naturgas x 1000 m3 4.167 3.491 3.089 
El MWh 12.150 10.817 10.988 
Vand m3 28.186 23.755 22.154 

 
Når udvidelsen er fuldt implementeret, forventes følgende årlige forbrug, idet der fortsat 
regnes med effektivitetsforbedringer pr. enhed. 
 

Stof Enhed  
Naturgas x 1000 m3 6.000 
El MWh 19.000 
Vand m3 32.000 

 
Af andre hjælpestoffer nævnes: 
 

 Kølevandsbehandling: Hydrocid 306. 
 Fældningskemikalie i renseanlæg: forskellige produkter (inkl. Polyaluminiumklo-

rid) fra Bo Jensen Vandbehandling A/S, årlig mængde ca. 30 tons, afhængig af 
nedbørsmængder12

 
. 

17. Beskrivelse af procesforløb 
Produktionen forløber i tre hovedafsnit: 
 

• Oliemølle, hvor oliefrøene adskilles i en olie del og en kagedel.  
• Estrificering, hvor olien omdannes til biobrændstof. 
• Glycerin destillering, hvor glycerin renses til pharma glycerin 

 

                                            
11 Bilag 32 - Tegning nr. 06013.156F  
12 Bilag 35 - Tekniske datablade for anvendte kemikalier. 
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    17.1   Oliemølle  
Oliefrøene opvarmes (naturgas), og presses til en olie- og en kage sektion (elforbrug ).  
 

Oliefrø  Vegetabilsk olie + Oliekage 
 

Opvarmning foretages dels grundet procesforløbet og dels grundet salmonella bekæm-
pelse. Olien enten oplagres eller pumpes direkte til biodiesel afsnittet. Oliekagerne en-
ten oplagres (foderkager) eller presses i foderpiller13

 
. 

   17.2    Estrifikation  
I procestankene blandes den vegetabilske olie med methanol. De to stoffer reagerer 
kemisk med hinanden ved tilsætning af katalysator. Der er følgende kemisk ligevægt: 
 

Rapsolie + methanol   Glycerol + Biodiesel (FAME) 
 

Energiforbruget består af el til pumper og omrøring samt evt. damp (naturgas) til op-
varmning14

 
.  

   17.3    Glycerin forbehandling og destillation  
Den producerede råglycerin indeholder vand, olierester samt salte fra biodiesel produk-
tionen, hvilke renses fra ved destillation. 
 

Rå Glycerol  Glycerin + olierest + salte   

Energiforbruget består af el til etablering af tryk og til pumper samt damp (naturgas) til 
opvarmning15

 
.  

    17.4   Lagerhaller 
Rapsfrø og rapskage/rapspiller opbevares i planlagre indtil anvendelse/salg. Energifor-
brug består af el til intern transport16

 
.  

    17.5   Tankgårde 
Flydende råvare, rå vegetabilsk olie, biofuel, biodiesel, glycerol/glycerin samt methanol 
opbevares i de dertil indrettede tankgårde. 
Der foretages opdeling af tankgård 1, således at 3175 m2 (incl. rensningsanlæg og 
tankgård 1c samt tankgård 1b) anvendes til råvarer og biofuel. Den øvrige del (tankgård 
1a), som er 2650 m2 (incl. tankgård 4 og køletårne), anvendes til oplagring af råglycerol 
og færdigvare. Tankgård 1a er lukket for indkørsel17

 
 . 

     17.6  Diverse hjælpeanlæg 
Der foretages ikke ændringer ved hjælpeanlæg som hedtolieanlæg og dampkedler. 

 
 
18. Oplysning om energianlæg 

 

Der er og vil fortsat forefindes 4 energianlæg på virksomheden: 
 

Kedel Max. indfyret effekt Brændselstype 
MW  

Dampkedel 1 3,0 Naturgas 
Dampkedel 2 4,0 Naturgas 
Hedtolieanlæg 3,5 Naturgas 
Tørreri 3,5 Naturgas 

 

                                            
13 Bilag 15 - Bilag 18: Diagram 1 - 4  
14 Bilag 19 - Diagram 5 
15 Bilag 20 - Diagram 6 og Bilag 21 – Diagram 7 
16 Bilag 23 - Tegning 06013,106D 
17 Bilag 28 - tegning 06013.111D 
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19. Mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentligt forøget foru-
rening i forhold til normal drift. 

 
    19.1   Produktion - oliemølle: 

Ingen særlige ricisi 
 

    19.2   Produktion - biodiesel: 
Ved nedbrud i produktionsanlæg/beholdere vil væskerne blive opsamlet i beholdere un-
der gulvniveau. Sådanne nedbrud vurderes ikke at kunne medføre forøget forurening. 

 
    19.3   Produktion - glycerin: 

Ingen særlige ricisi 
 

    19.4   Produktion – generelt: 
Der opbevares i produktionsafsnittene palletanke ol. med baser og syre. Hvis sådanne 
væsker spilles i større mængder, kan væskerne eventuelt løbe til olieudskilleren og der-
fra til kommunalt renseanlæg. I så tilfælde er der risiko for udledning til renseanlæg, der 
overstiger de daglig fastsatte grænser. 

 
    19.5   Tankgårde: 

Tankgårdene er opdelt således, at der ikke sker problematisk sammenblandinger af ke-
mikalier.  

 
    19.6   Specifikke uhelds scenarier: 

• Evt. nedbrud i tørreriet medfører at methanol emissionen ledes midlertidigt til skor-
sten. Den forøgede methanol emission vil ikke medføre at B-værdien overskrides. 
Der er foretaget OML-beregninger som viser et makismalt immissionsbidrag på 
0,152 mg/m3 som med god margin overholder B-værdien for methanol på 0,3 mg/m3   

18

• Et evt. udfald af forbrændingsanlæg medfører at methanol emissionen ledes midler-
tidigt til skorsten. Det vil ligeledes medføre nedsat produktions kapacitet pga. mang-
lende forvarmning. Der er foretaget OML-beregninger som viser et makismalt im-
missionsbidrag på 0,152 mg/m3 som med god margin overholder B-værdien for 
methanol på 0,3 mg/m3   

.  

18.  
• I tilfælde af uheld med udslip af syre i forbindelse med aflæsning o. lign. vil der ske 

opsamling og neutralisering i tankgården. Efterfølgende transporteres den neutrali-
serede væske til den centrale olieudskiller vha. slamsuger og herfra videre til Otte-
rup renseanlæg.  

• Ved tankbrud og spild vil der ske opsamling i tankgårdene. Spildevand opsamles i 
tankgården og kan efterfølgende pumpes til opsamlingsbassin. 

• Uheld i forbindelse med pumpning og håndtering af vegetabilsk olie og øvrige fly-
dende stoffer, sikres ved hjælp af aflæssepladser med afløb til opsamlingskar. Spil-
devand opsamles i tankgården og kan efterfølgende pumpes til opsamlingsbassin. 

• Ved overpumpning anvendes faste rørforbindelser. 
• I tilfælde af nedbrud af tørreri eller tørrerikedel vil der være en forøget lugtemission. 

Lugtemissionerne i tilfælde af nedbrud vurderes på baggrund af tidligere målinger at 
forøges fra ca. 11.000 lugtenheder/m3 til 25 – 50.000 lugtenheder/m3. Dette vil svare 
til en forøgelse lugtimmissionen ved nabobeboelser fra 6 - 8 lugtenheder/m3 til ca. 
14 - 36 lugtenheder/m3 (der er proportionalitet mellem emission og immission). For 
at minimere risikoen for nedbrud foretages der 1 gang pr. måned kontrol af tørreri og 
cyklofaner for urenheder, der er etableret ekstra alarmsystem som giver alarm ved 
overvågning og tørreriet overvåges af driftspersonalet. For at begrænse skader ved 
evt. brand er der etableret skumslukningsanlæg ved tørreriet. I tilfælde af mindre 
uheld vil tørreriet være ude af drift i ganske få timer, ved større uheld kan tørreriet 

                                            
18 Bilag 11 og Bilag 12- OML-beregninger  
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være ude af drift i flere dage. Når tørreriet er ude af drift, reduceres kapaciteten i 
oliemøllen med ca. 33 %. 

• Afgangstemperaturen fra varmepanden styres ved hjælp af termostat i området 95 – 
105 °C, ved svigt af termostaten kan der ske en forøgelse af temperaturen og der-
med en forøgelse af lugtemissionen. Temperaturen overvåges elektronisk og note-
res manuelt hver 4. time. Anlægget justeres af driftspersonalet efter behov. 

 
Der vurderes ikke at være risiko for, at der sker driftsforstyrrelser, som indebærer væ-
sentlig risiko for miljøet, med de sikringsforanstaltninger, som er etableret. 
 

20. Særlige forhold ved opstart / nedlukning af anlæg 
Ved opstart af biodiesel anlægget vil der være et forøget energiforbrug i 4 timer. Dette 
forventes at ske 10 – 15 gange pr. år. 
 
Ved opstart af oliemøllen vil der være et forøget energiforbrug i op til 1 times varighed, 
afhængig af hvor langt driftsstop der har været. Dette forventes at ske 20 – 25 gange pr. 
år. 

 
 
G. OPLYSNINGER OM VALG AF TEKNOLOGI 
 
21. Bedst tilgængelige teknologi 

Emmelev A/S producerer rapsolie og rapskager ud fra rapsfrø og videreforarbejder 
rapsolien til biodiesel og andre vegetabilske produkter. Herudover produceres glycerin, 
som er et biprodukt fra fremstilling af biodiesel. 
 
I forbindelse med udvidelse af produktionen indføres ikke nye teknologier, men de eksi-
sterende anlæg udbygges, således at der kan samlet set opnås en mere effektiv pro-
duktion, på grund af bedre udnyttelse af eksisterende basisanlæg som kedelanlæg, kø-
leanlæg, lagre m.v. Efter udvidelsen vil der være et mindre energiforbrug pr. tons fær-
digvarer. 
 
De væsentligste miljøpåvirkninger fra virksomheden vurderes at være energiforbrug, 
emissioner af lugt og methanol, spildevand, affald samt støj. 
 
Emmelev A/S er omfattet af IPPC direktivet, og i forbindelse hermed kan de af EU 
Kommissionen udsendte ”BAT reference documents” finde anvendelse. BAT reference 
dokumenterne beskriver processer og forureningsniveauer samt identificerer de miljø-
præstationer, der er opnåelige ved anvendelse af BAT for den pågældende virksom-
hedstype. Emmelev har undersøgt muligheden for at anvende BAT. 
 
Der er ikke konkrete BREF dokumenter som omfatter oliemøller, biodiesel eller lignende 
produktion, men flere af del processerne er beskrevet i andre BREF dokumenter.  
De følgende BREF dokumenter er gennemgået for en vurdering af om der er relevante 
emner i forbindelse med udvidelsen af produktionen på Emmelev: 
 

• BREF 04: ”Industrial Cooling”, december 2001. 
• BREF 13: “Large Volume Organic Chemical Industry”, februar 2003. 
• BREF 16: ”Emissions from Storage”, juli 2006. 
• BREF 17: ”Common waste water and waste gas treatment and management in 

the chemical sector”, februar 2003. 
• BREF 23: ”Food, Drink and Milk Industries”, august 2006. 
• BREF 31: “Organic Fine Chemicals”, august 2006. 
• BREF 33: ”Energy Efficiency”, marts 2008. 
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Der er udarbejdet tjeklister med oversigt over BAT anbefalinger for relevante BREF do-
kumenter19

 
. 

Når der foreligger en miljøgodkendelse er det planlagt at igangsætte opbygning af ISO 
9001 kvalitetsstyresystem, hvilket medfører at BAT anbefalingerne vil blive fuldt imple-
menteret.  
 

     21.1  Ændringer i produktionsanlæg 
Med de ekstra varmepander/pressere er det muligt at etablere en totrinsproces og dob-
beltpresning, hvilket medfører, at der kan presses 1 – 1,5 % mere olie ud af rapsfrøene, 
samtidigt med at kapaciteten forøges. 
 
Der etableres et nyt glycerintårn som er identisk med det allerede eksisterende. 
Det nye glycerintårn anvender køletårnene som blev miljøgodkendt i 2007, og der vil 
derfor være en mere effektiv udnyttelse af køletårnene. 
 
Generelt vil der være en bedre energiudnyttelse ved en udbygning af produktionsan-
lægget, dvs. tab ved dampproduktion, varmetab i damprør, ventilationsanlæg, kølesy-
stemer m.v. udgør en mindre del set et forhold til den forøgede produktion. Der etable-
res ikke nye energianlæg, da de eksisterende energianlæg kan klare den forøgede be-
lastning. 
 
Da energiforbruget udgør en af de største miljøpåvirkninger fra virksomheden, arbejdes 
der løbende med at reducere energiforbruget på fabrikken.  
 
I forbindelse med nyindkøb foretages der vurderinger af energiforbruget, og vurderes 
om der med fordel kan etableres energibesparende foranstaltninger eller findes alterna-
tive teknologier med et mindre energiforbrug. Der er udarbejdet procedurer for indkøb af 
udstyr og råvarer, således at energiforbruget inddrages i beslutningsprocessen på linje 
med pris, leveringstid, kvalitet og andre vurderingsparametre. 
 

     21.2  Emission af lugt 
Udsugningen fra kølesystemer og andre procesudsugninger i oliemøllen indeholder lugt. 
Der er etableret UV-ozonanlæg til lugt rensning. Lugtmålinger og beregning af lugtkon-
centrationerne i omgivelserne i 200620

Der etableres et ekstra afkast fra rapskagekølerne, med supplerende UV ozonanlæg til 
rensning af denne afkastluft (afkast 1b). 

 viser, at lugtgrænserne ikke skulle overskrides. 
Desuagtet er der med mellemrum konstateret lugt. 

Yderligere informationer om ozonanlægget fremgår af vedlagte materiale21

 

 fra leveran-
døren Jimco A/S. 

Der er etableret punktudsugninger på presserne for at begrænse diffuse udslip af lugt til 
produktionslokaler og omgivelser. Punktudsugninger afbrændes i tørreriet. Afbrænding 
er beskrevet i BREF for ”Food, Drink and Milk Industries”. 
 
Der er foretaget supplerende vurderinger af muligheden for forbedring af lugtrensnings-
anlægget22

 
. 

     21.3  Emission af methanol 
Der er etableret punktudsugninger fra biodiesel produktionen for at undgå udslip af 
methanol til produktion og omgivelserne. Punktudsugningerne afbrændes i tørreriet. 
 

                                            
19 Bilag 9 - Relevante BAT anbefalinger 
20 Rapportbilag 1 - Lugtmålinger 2006  
21 Bilag 4 
22 Bilag 10 
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Afbrænding af methanol fra processen reducerer naturgasforbruget til forvarmning af 
rapsfrø. Målinger har vist, at der kun er et begrænset indhold af methanol i afkastluften 
efter forvarmning. Afbrænding er beskrevet i BREF 17: ”Common waste water and wa-
ste gas treatment and management in the chemical sector”. 
 

     21.4  Emissioner af støv: 
Der er etableret cykloner til at reducere støvemissionen fra rapskagekølerne, således at 
emissionen reduceres til under 40 mg/Nm3. Cykloner til at reducere støvemissionen for 
vådt støv er beskrevet i BREF for ”Food, Drink and Milk Industries”. Støv som udskilles i 
cyklonerne returneres til rapskagen. 
 

     21.5  Køleanlæg 
Ved udvidelsen af produktionen anvendes de eksisterende køletårne, som blev miljø-
godkendt af Miljøcenter Odense i 2007. 
 
Der er ved den valgte køleform tale om anvendelse af kendt, afprøvet teknik: Køletårne 
med såkaldt åben recirkulering af vand. Sådanne industrielle kølesystemer er beskrevet 
i BREF 04 om ”Industrial Cooling”. 
 
Fokus har været rettet imod den samlede energieffektivitet og på at reducere emissioner 
til vandmiljøet. Som udgangspunkt bør mulighederne for genvinding af varme fra pro-
cessen undersøges igen og nye muligheder så vidt muligt implementeres, inden det 
kommer på tale at etablere et egentligt kølesystem. 
 

• Der anvendes indirekte kølesystemer hvorved risiko af udslip af stoffer fra pro-
duktionen minimeres. 

• Vandforbruget reduceres ved at foretage vandbehandling af spædevandet. 
• Der anvendes kun kølevandsadditiver i begrænset omfang. 
• Køletårnene er støjsvage, ventilatorer kører med lavt omdrejningstal. 
• Det vil ikke være rentabelt at genvinde varmen fra køletårnene, da der er tale om 

små mængder ved en forholdsvis lav temperatur. 
• Køletårne serviceres og vedligeholdes regelmæssigt. Kølevandet behandles ef-

ter behov for at reducere begroning, alge- og amøbevækst. Kølevandsbassiner-
ne er opdelt i 4 sektioner, således at der efter behov kan foretages rensning af 
kølevandsbassiner, uden at stoppe anlægget. 

  
      21.6 Spildevand og overfladevand 

Der er etableret tankgårde23

Der foretages opdeling af tankgård 1. 
  

 
Tankgård 1b, placeret i den sydlige del, bliver således 3175 m2 (tankgård 1b) og anven-
des til råvarer og biofuel.  
Den øvrige del, tankgård 1a, der er placeret i den nordlige del, bliver 2650m2, anvendes 
til oplagring af råglycerol, biodiesel og andre færdigvarer.  
 
Fra tankgård 1a, hvor råglycerol og færdigvare er oplagret, vil overfladevandet sammen 
med vand fra køletårne og vask af glycerintårn blive genanvendt i biogasanlæg.  
Fælles for disse vandfraktioner er, at de primært indeholder let nedbrydeligt glycerol, 
som på nuværende er vanskelig at fjerne i virksomhedens mekanisk-kemiske forren-
seanlæg og derfor giver et betydeligt bidrag af organiske stof i det spildevand, som le-
des til Otterup Renseanlæg. 
 
I praksis placeres i tankgård 1a en opsamlings brønd i syrefast materiale og med et vo-
lumen på ca. 0,5 m3. Vand løber til brønden, hvorfra det pumpes til opbevaring inde i 
samme tankgård indtil viderekørsel til biogasanlæg.  

                                            
23 Bilag 29 - tegning 06014.130A 
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I nødstilfælde vil det stadigvæk være mulig at overføre vandet fra tankgård 1a til vand-
kamre/olieudskiller. 
 
Der er redegjort for at vandkamre/olieudskilleren har tilstrækkelig kapacitet til opstuvning 
af regnvand.24

 
  

Virksomheden har undersøgt alternative metoder til forrensning af den resterende del af 
spildevandet, bl.a. etablering af eget biogasanlæg, overdækning af tankgården og andre 
tiltag. Ingen af alternativerne er dog gennemførlige på nuværende tidspunkt. 
Ozonbehandling af det olieholdige spildevand har ligeledes vist sig ueffektivt.  
Med de nuværende tiltag forventes virksomhedens spildevandtilladelse overholdt med 
en ganske stor margin, hvor virksomheden dog vil fortsætte bestræbelserne på at for-
mindske mængden af spildevand og organisk materiale heri. 
 
Overfladevand (regnvand) fra tage, pladser etc., som kun indeholder materiale i be-
grænset omfang, opsamles i en lagune og nyttiggøres ved udsprøjtning på landbrugs-
arealer. 
 
 

   21.7    Forbrug af vand og hjælpestoffer 
Med produktionsudvidelsen vil der ske en forøgelse af vandforbruget totalt set. Dog for-
ventes vandforbruget pr. tons råvare at falde, på grund af en mere effektiv udnyttelse af 
kedler og køletårne. 
 

For at fjerne urenheder vaskes biodiesel med vand fra omvendt osmoseanlægget tilsat 
syre. Der arbejdes med at tilpasse denne vaskeproces for at opnå en vandbesparelse. 
Den ændrede vaskeproces fungerer ved at biodiesel føres igennem et lag af adsorbe-
rende kugler, specielt designet til at fjerne urenheder fra biodiesel. Når kuglerne er mæt-
tet med urenheder regenereres kuglerne med methanol, methanol kan genbruges i pro-
cessen. 
 

Der foretages herudover ikke procesmæssige ændringer af biodiesel anlægget. Der an-
vendes fortsat methanol til produktion af biodiesel. En stor del af methanolen genanven-
des i produktionen så forbruget minimeres. Emission er begrænset i overensstemmelse 
med VOC bekendtgørelsen til under 1 kg opløsningsmiddel pr. tons rapsfrø og 3 kg op-
løsningsmiddel pr. tons indkøbt vegetabilsk olie. 
 

    21.8   Affald: 
Affaldsproduktionen er forholdsvis begrænset, svarende til en høj udnyttelse af råvarer-
ne, og fravær af en emballagedel. Efter produktionsudvidelsen forventes en affalds-
mængde på 100-200 tons, hvoraf størsteparten affald fra renovering af bygninger (gen-
brugsstation) eller jernskrot (skrothandler). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
24 Bilag 7 - Redegørelse for kapacitet af vandkamre / olieudskiller 
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H. OPLYSNINGER OM FORURENING OG FORURENINGS-BEGRÆNSENDE 

FORANSTALTNINGER 
 
H1   Luft 
 
22.   Emissioner til luft 

 

Emissionerne forøges ved at tilslutte en rapskagekøler til afkast 1b. Nedenstående 
skema er en opdateret oversigt over emissioner fra miljøgodkendelsen af 5. juli 2005. 
 

Afkast 
nr. 

Proces / anlæg Rensning Emission Luft- 
mængde 

Afkast- 
højde 

Stof Mængde 
mg/Nm3 
(LE/m3) 

 
Nm3/h 
(våd) 

 
m 

1a Varmepander 
Rapskagekøler 
Pillepresse 
 

Cyklon 
Dråbeudskiller 
Ozonfilter 

Vandamp 
Olietåge 
Lugt 
Støv totalt 
MONG 

 
<0,1 

11.000 
40 

 

12.500 72 

1b Varmepande 
Rapskagekøler 
Pillepresse 

Cyklon 
Dråbeudskiller 
Ozonfilter 

Vandamp 
Olietåge 
Lugt 
Støv totalt 
MONG 

 
<0,1 

11.000 
40 

12.500 72 

1c Nedlagt, afkastluft 
afbrændes i raps-
forvarmer 

   
  

2a Dampkedel 1  NOx 125 5.400 20 
2b Dampkedel 2  NOx 125 4.000 20 
3 Tørreri, rapsfor-

varmer, soldren-
ser. Afbrænding af 
methanolholdig luft 
fra oliemølle, FA-
ME - produktion og 
udsugning fra 
presser 

Cyklofan Støv totalt 
Lugt 
Methanol 
NOx 

40 
370 
25 
41 

 87.000 20 

4 Hedtolieanlæg  NOx 65 4.700 25,5 
 
Diagram 8 illustrerer luftstrømme i afkastsystem25

 
. 

Emissioner af støv og NOx fra de eksisterende kedler er miljøgodkendelsens / Luftvej-
ledningens emissionsgrænser. 
 
De anvendte luftmængder er maksimale luftmængder ud fra flere emissionsmålinger jf. 
målerapporterne er der målt under maksimale forhold. Herudover er der anvendt de 
samme maksimale luftmængder til beregninger for udvidelsen. Lugtemissioner er målt 
under maksimal drift med en lugtemission på 9.600 LE/m3. Der er ved beregning af de 
fremtidige lugtemissioner anvendt en lugtemission på 11.000 LE/m3 dels for det eksiste-
rende anlæg, og dels for udvidelse, således at lugtberegningerne er på den sikre side26

 
. 

Emissionen af methanol vurderes ikke at ændres betydeligt ved udvidelsen, på grund af 
den høje rensningsgrad ved afbrænding i gasbrænderen (>99,99 %). Målingerne viser, 
at der er en god margin fra de målte emissioner og op til emissionsgrænsen for metha-
nol på 300 mg/m3. 

                                            
25 Bilag 22 – Luftstrømme i afkastsystem (diagram 8) 
26 Massestrømme fremgår af bilag 2, 3 og 4. 
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Støvudskillerne er en del af processen, og den frarensede vare tilbageføres til proces-
sen. Rensningsgrader for støv i cykloner og cyklofaner vil være i størrelsesordenen 95 – 
98 %. 
 
 

     22.1  VOC - bekendtgørelsen 
Emmelev er omfattet af VOC Bekendtgørelsen: ”Miljøstyrelsens bekendtgørelse om be-
grænsning af emission af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske op-
løsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg27

 
. 

Bekendtgørelsens bilag 2A, pkt. 19 indeholder: ”Ekstraktion af vegetabilsk olie og ani-
malsk fedt samt raffinering af olie, med en tærskelværdi på 10 tons organiske opløs-
ningsmidler pr. år.”  
 
Krav jf. VOC – bekendtgørelsen: 
 

§3. Methanol er ikke klassificeret som kræftfremkaldende, mutagen eller reprodukti-
onstoksisk. Methanol skal ikke mærkes som R40, R45, R46, R49, R60 eller R61. 

 
§6. Der skal udføres periodiske målinger som kontrol af at emissionsgrænserne 
overholdes. En periodisk måling omfatter udtagelsen af mindst 3 prøver af ca. 1 ti-
mes varighed. Periodiske målinger skal udføres som førstegangskontrol inden for 3 
– 6 måneder, og herefter mindst hvert tredje år. 

 
§7. En gang om året skal der indsendes oplysninger der dokumenterer at bekendt-
gørelsens krav er overholdt. 

 
Anlæg for raffinering af vegetabilsk olie skal overholde en total emissionsgrænse, som 
for rapsfrø er 1 kg opløsningsmidler pr. ton rapsfrø og 3 kg opløsningsmidler pr. tons 
indkøbt vegetabilsk olie. 
 
Ved en behandling af 300.000 tons rapsfrø pr. år og 105.000 tons indkøbte vegetabilske 
olier må den totale emission af opløsningsmidler derfor være: 
300.000 tons rapsfrø x 1 kg pr. tons = 300.000 kg 
105.000 tons vegetabilsk olie x 3 kg pr. tons = 315.000 kg 
 
Maksimal emission 615 tons opløsningsmidler. 
 
Emissionsmålingerne i marts 2007 viser: 
Afkast 1c: 1,159 kg/h x 24 x 360 = 10.014 kg/år = 10 tons methanol pr. år 
Afkast 3c: 2,185 kg/h x 24 x 360 = 18.878 kg/år = 19 tons methanol pr. år 
 
I alt ca. 30 tons methanol pr. år i afkast fra produktionsanlæg. 
Se vedlagte målerapport fra februar 200728

 

. Målingerne er udført som præstationskon-
trol med maksimal drift under målingerne. I måleperioden fra kl. 12.45-16.03 blev der 
produceret 57.500 kg olie svarende til ca. 18 tons pr. time. 

• Der er beregnet en diffus emission af methanol på ca. 500 tons pr. år.  
• Den samlede emission af methanol er opgjort til i alt ca. 530 tons pr. år. 
• Den samlede emission er mindre end grænseværdierne i VOC. 

 
Den diffuse emission søges holdt på et minimum, anvendelse af na-methylat i produkti-
onen vil reducere den diffuse emission, da methanol er væsentligt mere flygtigt end na-
methylat. I VOC bekendtgørelsen er opstillet emissionsgrænser for virksomheder, som 
raffinerer vegetabilske olier. Disse grænseværdier er opstillet ud fra hvad der teknolo-

                                            
27 Bekendtgørelse nr 350 af 29/05/2002 
28 Rapportbilag 2 - Methanolmålinger 
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gisk er opnåeligt i den europæiske industri for vegetabilske olier. Emmelev A/S har en 
emission på 530 tons, VOC Bekendtgørelsen giver mulighed for en emission på 615 
tons, således at Emmelev A/S med god margin er under EU-kravet. 
 
 

    22.2   Olietåger 
Der er foretaget måling af olietåger i afkast fra køletårn, varmepander og biodiesel. Må-
lingerne viste: 

• Køletårn: < 0,1 mg/Nm3 
• Varmepander: 1,6 mg/Nm3 
• Biodiesel: 1,6 mg/Nm3 
• Emissionsgrænsen for vegetabilske olier (aerosoler) er 5 mg/Nm3. 

 
    22.3    NOx – emissioner 

 
Kedel Installeret år Indfyret effekt NOx – emission** 

MW mg/Nm3 

Dampkedel 1 1992 3,0 125 
Dampkedel 2 2000 4,0 125 
Hedtolieanlæg 2004 3,5 65 
Tørreri 1987 3,5 125 

          ** NOx emissioner for eksisterende kedler er 125 mg/Nm3 jf. Luftvejledningen. 
 
   22.4    Lugtemissioner: 

Ved opvarmning, presning og køling af rapsfrø / rapskager vil der opstå lugt: 
• I rapsforvarmeren opvarmes rapsfrøene til ca. 60 °C, og der er kun begrænset 

lugt ved denne forvarmning. 
• Ved konditioneringen i varmepanderne opvarmes rapsflagerne med damp til 95 - 

105 °C. Punktudsugninger som indeholder damp og lugt renses i dråbeudskiller 
og ozonanlæg inden afkast i den 72 m høje skorsten. 

• I presserne presses olien ud af rapsfrøene. Punktudsugninger fra presserne in-
deholder damp og lugt, og føres til afbrænding i forvarmningsanlæg. 

• Rapskagerne varmebehandles med damp og køles i kølerne. Den varme fugtige 
luft har en høj lugtemission og renses i dråbeudskiller og ozonanlæg inden af-
kast i den 72 m høje skorsten. 

• Dårlige rapsfrø kan medføre en større lugtemission og dårligere færdigvarekvali-
tet og afvises derfor i modtagekontrollen. 

• Høje temperaturer vil medføre en forøget lugtbelastning, og afgangstemperatu-
ren fra varmepanderne styres derfor med en termostat. 

 
Lugtende afkastluft renses i et ozonanlæg, der produceres af Jimco A/S (FLO-K 15079) 
og som består af 150 stk. UV-lamper hver på 79 W. Ud fra lugtemissionsmålinger vurde-
res anlægget at have en rensningsgrad på ca. 80 % på afkastluft fra oliemøllen29

Der etableres et ekstra afkast, afkast 1b, hvilket giver en forøget lugt og støvemission.  
. 

Der foretages derfor en dublering af ozonanlægget og CIP anlægget ved udvidelse af 
produktionen, samtidig med at der etableres et yderligere supplerende ozonanlæg fra 
Bio-Aqua A/S. 
 
Ozonanlægget er i 2007 forsynet med et CIP system som automatisk renser ozonan-
læggets rør, således at tilsmudsninger ikke nedsætter kapaciteten af lugtrensningsan-
lægget, herved sikrer en konstant høj rensningsgrad. Automatisk rensning foretages 
normalt 2 gange i døgnet og har en varighed på 20 – 30 minutter. Med udvidelsen etab-
leres to sektioner af ozonanlægget, som begge anvendes under normal drift. Under 
rensningen af 1. sektion ledes den samlede afkastluft gennem 2. sektion på ozonan-
lægget. CIP-anlægget anvendes kl. 04 og kl. 22. 

                                            
29 Bilag 4 - Datablade og testmålinger. 
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Emissionen af ozon fra det eksisterende UV-ozonanlæg er mindre end grænseværdier-
ne i arbejdsmiljøet som er 0,2 mg/m3. Da spredningsfaktoren (S) er mindre end 250 m3 
pr. sekund, er det ikke nødvendigt at foretage OML-beregninger, og afkast skal føres 
over tag. 
 
Emmelev ønsker at etablere supplerende lugtrensning med en ozongenerator som do-
serer ozon i de eksisterende reaktionskamre. Der kan maksimalt doseres 20 ppm ozon 
(40 mg/m3). Ved andre tilsvarende anlæg er der ikke set målbare emissioner i nærhe-
den af afkastet. 
 
Afkast 1c er nedlagt, den samlede udsugningsluft fra biodieselanlægget føres nu til af-
brænding i rapsforvarmerens gasbrænder. 
 
Der er foretaget lugtmålinger i august 2005 og februar 2006. Målingerne er udført af 
Force Technology. Målerapporten er udført som præstationskontrol med maksimal pro-
duktion af olie og rapsfrø. På måledagen blev der behandlet ca. 335 tons olie (14 t/h) og 
behandlet ca. 630 tons rapsfrø (26 t/h), alle 9 presser var i drift. 
 
I de videre beregninger er der konservativt anvendt maksimale enkeltværdier fra 2006 
målingerne: 
 

• Afkast 1a: 11.000 LE/m3 
• Afkast 1b: 11.000 LE/m3 
• Afkast 3: 370 LE/m3 

 
Disse emissioner forventes reduceret ved etablering af ozongeneratoren. Virkningsgra-
den for UV-ozonanlægget er ca. 80 %, ved etablering af supplerende ozondosering for-
ventes en forøget virkningsgrad. Se endvidere Bilag 10 som er en detaljeret vurdering 
og beskrivelse af lugtrensningssystemet. 
 
Der etableres ekstra afkast fra rapskagekøler (afkast 1b) med samme emission som af-
kast 1a.  
 
Placering af afkast er vist på vedlagte tegninger30,31

 
.     

 
23. Emissioner fra diffuse kilder 

Aflæsning af rapsfrø foregår indendørs i hallerne, således at der ikke forekommer bety-
dende diffuse støvkilder. 
 
Diffuse lugtemissioner søges holdt på et minimum ved at etablere punktudsugninger på 
pressere og varmepander. Punktudsugningerne er afbalanceret således at der ikke su-
ges for meget damp (og lugt) ud af presser og varmepander, da dette vil medføre et 
væsentligt større energiforbrug og en større samlet lugtemission. Vedlagte tegninger vi-
ser luftafkast og punktudsugninger31. 
 
Der er en række forskellige mulige lugtkilder på virksomheden: 

• Køletårne til glycerinanlæg kan afgive diffus lugt pga. medrevne urenheder fra 
destillationen. Kølevandet kan behandles med væksthæmmende midler for at 
mindske lugtemissionen. 

• Åbne porte til oliemøllen kan medføre lugtemissioner, og portene holdes derfor 
normalt lukket i aften- og natperioden. 

                                            
30 Bilag 22 – Diagram 8 
31 Bilag 30 – Tegning 06013.151L, Bilag 31 - Tegning 06013.155E  
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• Spildevandsrensningsanlæg vurderes kun i begrænset omfang at afgive diffus 
lugt. 

• Rapskagelager kan afgive diffus lugt fra den varme rapskage som tilføres lage-
ret. For at begrænse lugt herfra, holdes porte lukket i aften og natperioden. 

 
 
Diffuse emissioner af methanol begrænses ved at der er etableret punktudsugninger på 
produktionsudstyr. Ventilationssystemets udformning fremgår af vedlagte tegninger32

 
. 

Der er diffuse lugtemissioner forskellige steder på virksomheden, men der vurderes dog 
ikke at være væsentlige diffuse lugtemissioner ved nabobeboelser som er 3 – 400 m fra 
de diffuse lugtkilder. 
 
 

24. Afvigende emissioner ved opstart / nedlukning 
Ved opstart af biodiesel anlægget er der et forøget energiforbrug i ca. 4 timer.  
Dette forventes at ske 10 – 15 gange pr. år. 
 
Ved opstart af oliemøllen vil der være et forøget energiforbrug i op til 1 times tid, afhæn-
gig af hvor langt driftsstop der har været. Dette forventes at ske 20 – 25 gange pr. år. 
 
Der er udarbejdet instruktion for opstart og nedlukning af glycerinanlægget. Når denne 
følges, er der ikke nogen væsentlig risiko for forøgede udledninger til miljøet eller øget 
energiforbrug. 
 
 

25. Beregning af afkasthøjder 
Der er foretaget OML-beregninger for methanol, støv og lugt. 
 
Der er anvendt et koordinatsystem med den 72 m høje skorsten som centrum (koordina-
terne 0,0). For afkast 1a og 1b er der anvendt en ækvivalent skorstensdiameter, tørreri-
afkastene er betragtet som 2 separate kilder. 
 
Terrænet omkring virksomheden i en afstand fra 0 – 2000 m fra skorstenen varierer op 
til 20 m i forhold til skorstensfoden. Terrænvariationerne har kun marginal betydning, da 
virksomheden er placeret højt.  
 
Der er foretaget OML- beregninger med de faktiske terrænforhold i området, terræn 
fremgår af beregningsudskriften33 34, . 
 
Der er anvendt en receptorhøjde på 1,5 m. 
 
 

   25.1    Støv: 
Der er foretaget OML-beregninger af koncentrationen af partikler < 10 μm i omgivelser-
ne ud fra de ændrede forhold. Beregningerne viser en maksimal 99 % fraktil på 0,06 
mg/m3, og B – værdien på 0,08 mg/m3 overskrides ikke33. 

 
    25.2   Ozon: 

Der er foretaget OML-beregninger af ozon immissionen efter etablering af ozongenera-
toren. Beregningerne viser at B-værdien på 0,01 mg/m3 overskrides ikke34

 
. 

                                            
32 Bilag 32 – Tegning 06013.156F 
33 Bilag 5 
34 Bilag 10 
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Beregningen er konservativ, da OML-modellen ikke taget hensyn til, at der vil ske en 
kemisk omdannelse mellem skorstenen og receptorpunktet. Da ozon er en ustabil og 
reaktiv gas vil størstedelen spaltes til O2. 
 

   25.3    Lugt: 
Den reviderede lugtrapport 3180-235

 

 viser at lugtimmissionen ved boliger i virksomhe-
dens omgivelser er mindre end 10 LE/m3. I 200 m’s afstand fra skorstenen er der be-
regnet en maksimal lugtimmission fra alle afkast på 8 LE/m3. Jf. miljøgodkendelsen af 4. 
juli 2001 må virksomhedens lugtbidrag ved boliger i omgivelserne ikke overstige 10 
LE/m3. 

Der er foretaget beregning af immissionen for lugt ud fra de ændrede forhold.  
 
Lugtemissionen er korrigeret til 1 minuts midlingstid ved at gange emissionen med √60 
og korrigeret med en faktor 10-6, så beregningsudskriften netop har enheden LE/m3. 
 
Inddata til OML- beregningen er vedlagt som bilag 4, udskrift fra OML36

 

. Til illustration af 
lugtudbredelsen er der udarbejdet et lugtudbredelseskort, se bilag 5 side 8 og 9. Den 
forøgede produktion giver anledning til et maksimal 99 % fraktil ved boliger på 6 - 8 
LE/m3. 

Miljøgodkendelsens krav på 10 LE/m3 ved boliger overskrides ikke. 
 
Emmelev A/S vil løbende undersøge behovet for at forbedre nuværende og fremtidige 
luftrensningsmetoder, således at immissionen kan reduceres yderligere. Dette vil foregå 
i samarbejde med leverandører, Nordfyns Kommune og Miljøcenter Odense.  
 
Der er foretaget supplerende vurderinger af lugtrensningsanlægget34.  
Lugtrensningsanlægget er forsynet med automatisk rensning (CIP-anlæg) for at undgå 
at rensningsgraden nedsættes. Der er etableret 2 parallelle lugtrensningsanlæg, således 
at udsugningsluften kan renses i det ene anlæg når det andet anlæg renses. Under 
rensning reduceres rensningsgraden fra ca. 80 % til ca. 40 %. Med en konstant rens-
ningsgrad på 80 % er lugtbidraget ved nærmeste boliger 6 – 8 LE/m3 med en konstant 
rensningsgrad på 40 % er det maksimale lugtbidraget ved boliger 10 – 11 LE/m3. CIP-
anlægget anvendes 2 gange i døgnet (kl. 04.00 og kl. 22) og har en varighed på 20 – 30 
minutter. 
 
Der er foretaget supplerende vurderinger af lugtbidraget set i forhold til nærmeste bolig-
område som er placeret ca. 900 m sydøst for skorstenen. 
Ved normal drift er lugtimmissionen i boligområdet 1 – 2 LE/m3 (se bilag 5 side 8 og bi-
lag 5 side 9), med CIP anlægget i drift (20 – 30 minutter kl. 4 og kl. 22) er lugtimmissio-
nen i boligområdet 5 – 7 LE/m3  34. 
 
Ovenstående beregninger er udført ud fra de nuværende forhold. Som tidligere beskre-
vet etablerer Emmelev supplerende lugtrensning i form af ozongeneratorer. Ved dose-
ring af ozon i de to reaktionskamre til UV-ozonanlæggene forventes en forbedret rens-
ningsgrad.  
 
Vurdering af mulighed for yderligere reduktion af lugtimmission: 
Emmelev overholder under normal drift med god margin et immissionskrav på 10 LE/m3 
i boligområder. Når lugtrensningsanlæggene rengøres i 2 x 20 – 30 minutter om dagen 
forøges immissionen fra 1 – 2 LE/m3 til 5 – 7 LE/m3. 
 

                                            
35 Rapportbilag 1 - Lugtmålinger  
36 Bilag 5 - Modelbeskrivelse 
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Hvis Emmelev skulle overholde et krav på 5 LE/m3 i boligområder også når CIP anlæg-
get er i drift kl. 04-04.30 og kl. 22-22.30, skal der foretages en reduktion af lugtemissio-
nen. 
 
Der vurderes at være 2 primære muligheder for reduktion af lugtbidraget når CIP an-
lægget er i drift: 
 

• Etablering af en yderligere lugtrensningssektion.  
• Reducere luft- og/eller lugtmængder som ledes til rensning. 

 
 
Reduktion af luft- og lugtmængder som føres til rensningsanlægget kan ske ved at føre 
afkastluften fra de 4 varmepander til afbrænding i tørreriet. Luftmængden fra disse an-
læg er varm og fugtig, og er en betydende lugtemission. Der vil dog ske en reduktion af 
kapaciteten på forvarmningsanlægget når der tilføres vanddampe fra varmepanderne. 
Luftmængderne til skorstenen vil fremover bestå af 2 x 14.800 m3/h (ved driftstilstan-
den). Hvis afkastluften fra varmepanderne afbrændes kan der fratrækkes ca. 2.500 m3/h 
(ved driftstilstanden). 
OML-beregningerne viser, at når denne luftmængde fjernes fra luftstrømmen, vil immis-
sionen ved nærmeste boligområde ikke overskride 5 LE/m3 når CIP anlægget er i drift. 
Denne beregning er på den sikre side, da der også vil ske en reduktion af lugtkoncentra-
tionen, da lugtkoncentrationen fra udsugningen fra varmepanderne er mange gange 
større end lugtkoncentrationen fra køleren.  
 
 

   25.4    Methanol: 
Der er foretaget OML-beregninger af koncentrationen af methanol i omgivelserne. Be-
regningerne viser en maksimal 99 % fraktil på 0,15 mg/m3, og B – værdien på 0,3 mg/m3 
overskrides ikke. 
 
Der er yderligere foretaget en OML-beregning af methanol immissionen under forud-
sætning af, at der ikke kan foretages afbrænding af methanol i tørreriet f.eks. på grund 
af et nedbrud. I denne situation ledes den metanolholdige punktudsugning direkte til af-
kast i den 72 m høje skorsten.  
 
Der blev i februar 2006 foretaget en måling af methanol emissionen som viste 12.000 
mg/Nm3, denne emission vurderes at være den absolut maksimale emission, der er på 
den sikre side forudsat at den samlede luftmængde på 7.300 m3/h føres ubehandlet til 
skorstenen. 
 
Der er beregnet en maksimal 99 % fraktil på 0,152 mg/m3 som med god margin er min-
dre end B-værdien for methanol på 0,3 mg/m3    37

 
. 

 
    25.5   Vegetabilske olier (aerosoler): 

Vegetabilske olier (aerosoler) har en B-værdi på 0,01 mg/m3 og er et hovedgruppe I, 
klasse 1 stof med en emissionsgrænse på 5 mg/Nm3. 
 
Der er i august 2004 foretaget målinger af olietåger (aerosoler) på afkast fra produktio-
nen. På afkast fra kølere er der konstateret emissioner under detektionsgrænsen som er 
0,1 mg/Nm3, i afkast fra biodiesel og varmepander er der målt 1,6 mg/Nm3. Der er som 
målingerne viser ikke emissioner af olietåger af betydning fra kølerne, men OML-
beregningerne er konservativt foretaget under forudsætning af en emission på 1,6 
mg/Nm3 på begge procesafkast. 
 

                                            
37 Bilag 12 - OML-beregninger 
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Der er beregnet en maksimal 99 % fraktil på 0,000074 mg/m3, som med stor sikkerhed 
er mindre end B-værdien på 0,01 mg/m3  38

 
. 

 
    25.6   NOx 

Der er ikke ændringer af timeemissionerne for NOx, da der ikke foretages udskiftning, 
ombygning eller ændringer af kedelanlæg. Dampkedlerne skal overholde emissions-
grænserne for eksisterende naturgasfyrede kedler som er 125 mg/Nm3 jf. luftvejlednin-
gens afsnit 6.2. Dampkedlerne er forsynet med modulerende brændere, og en forøgelse 
af produktionen vil medføre at kedlerne i en større del af tiden vil køre med højere be-
lastning. 
 

 
H2   VAND 
 
26.   Spildevand – mængde og sammensætning. 

De samlede spildevandsmængder til bortskaffelse forventes at udgøre 3.000 til 4.000 m3 
vand årlig, hvortil kommer 40-50.000 m3 regnvand, dels fra virksomheden selv og dels 
fra naboejendommen. Regnvandet ledes direkte til lagune øst for Norupvej for senere 
anvendelse til vanding af landbrugsjord43. 
 

     26.1  Spildevand – mængde og indhold 
Spildevandsdelen ledes til Otterup Renseanlæg i henhold til gældende Spildevandstilla-
delse39

 
. Spildevandet vil typisk indeholde: 

Stof 
 

Indhold pr L Spildevands 
tilladelse max 
Indhold pr L 

Samlet udled-
ning pr år 

Spildevands 
tilladelse pr år 

 
Vand   4.000 ton 9.125 ton 

     
COD 40 12 g/L   48 ton 99 ton 
BI5  

41 6 g/L   24 ton 44 ton 
Olie og Fedt 50 mg/L 100 mg/L 200 kg 913 kg 

Kvælstof ( N ) 20 mg/L  80 kg Ingen grænse 
Fosfor ( P ) 10 mg/L 75 mg/L 40 kg 456 kg 

     
PH værdi 7-9 6,5-9   

 
For såvel 2008 og 2009 er alle udlednings krav for spildevand overholdt. 
 
 

     26.2  Overfladevand – mængde og indhold 
Overfladevand fra tage og befæstede arealer hos Emmelev A/S og hos nabovirksomhe-
den Danish Agro A/S samt fra en del af Emmelevgyden føres til lagune øst for Norupvej 
for anvendelse til vanding af de omgivende landbrugsarealer. Afhængig af regnmæng-
den vandes 40.000 til 50.000 m3 vand på arealerne. 
 
Vandingen foretages i medfør af Slambekendtgørelsens42 regler samt i henhold til tilla-
delse af 2. maj 2002 med senere tilføjelser43

Udsprøjtning foretages ikke i perioden 1. oktober til 1. februar i hvilket tidsrum vandet 
opbevares i den etablerede lagune. Lagunen kan rumme 23.000 m3 vand 

. 

                                            
38 Bilag 11 
39 Bilag 13 - Spildevandstilladelse 
40 Chemical Oxygen Demand – kemisk iltforbrug 
41 Biokemisk Iltforbrug i 5 døgn  
42 Bekendtgørelse nr. 1650 af 13/12 2006 
43 Bilag 13 - Udsprøjtningstilladelse af 2/5 2002 + arealudvidelse til udsprøjtning af 10/4 2010 
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Virksomheden råder over 22 HA landbrugsjord på hvilke der kan vandes fra lagunen. 
Vandet vil typisk indeholde: 
 

Stof 
 

Indhold pr L Samlet udled-
ning pr år 

Udledning 
Pr HA 

 

Maksimal 
udledning 
Pr HA  3

Vand 
 

 50.000 m3 2.300 m3 3.000 m3 
Kvælstof ( N ) 25 mg/L 1.250 kg 60 kg 170 kg 

Fosfor ( P ) 8 mg/L 400 kg 20 kg 30 kg 
Tørstof 1000 mg/L 5.000 kg 2.300 kg 7.000 kg 

 
 

     26.3  Maximale udledninger og variation 
Mængderne af spilde- og overfladevand til udledning kan varierer betragtelig over de 
enkelte dage – således: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      26.4 Køletårne 
Under tømning af køletårnet vil 30 – 100 m3 bliver ledt til en beholder inde i tankgård 1a 
og derfra videre til biogasanlæg. I nødstilfælde vil det stadigvæk være mulig at overføre 
vandet til vandkamre/olieudskiller.   
 
Køletårnene kan eventuelt tilsættes et væksthæmmende middel mod alger og bakterier 
for at mindske biologisk vækst og lugtgener. Dette vil dog blive gjort i det mindst mulige 
omfang for at sikre kvaliteten af kølevandet i forhold til biogasproduktion.   
 
 

      26.5 Sandfang og olieudskillere 
Virksomhedens centrale olieudskiller kan rumme godt 600 m3, og består af 10 kamre, 
der ikke er tilsluttet sandfang. 
Der blev etableret en mindre olieudskiller i forbindelse med oprettelsen af vaskepladsen. 
Vand fra vaskepladsen løber gennem et sandfang på et par m2 inden det løber til den 
mindre olieudskiller på 15 m3, hvorefter det løber til et særskilt kammer i den store olie-
udskiller/vandkamre.  
 

      26.6 Rensningsmetoder for spildevand 
Forinden spildevandet udledes til offentligt renseanlæg sker der en forrensning på virk-
somheden, hvor en del af det organiske materiale renses fra via båndfilter. Det fraren-
sede slam genanvendes til biogasfremstilling eksternt44

 
. 

Renseanlægget er et mekanisk-kemisk renseanlæg og består af en fældningsenhed, 
båndfilterenhed og styringsenhed. Anlægget fraseparerer olie og fedtstoffer sammen 
med andet organisk materiale fra spildevandet. Under denne proces fremkommer en 
slamdel og en renset vanddel. 
 
Fældningsenheden: 
Spildevand pumpes ind i kammer 1 i fældningsenheden hvor der tilsættes fældnings-
middel. Udfældningen sker under omrøring og har en virkningstid på min. 2 minutter in-

                                            
 
44  Bilag 6 - Slamdeklaration 

art Maksimal 
 udledning 

pr år 

Maksimal 
udledning 
pr døgn 

Gennemsnitlig 
udledning 
pr døgn 

Minimum 
udledning 
pr. døgn 

 
Spildevand 

 
5.000 m3 

 
28 m3 

 
13 m3 

 
0 m3 

 
Regnvand 

 
50.000 m3 

 
1.000 m3 

 
137 m3 

 
0 m3 
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den det som overflow løber til kammer 2 i fældningsenheden. Under overflow foretages 
pH – regulering. Efter yderligere min. 2 minutters virkningstid ledes vandet ved overflow 
til kammer 3 i fældningsenheden. I dette overflow tilsættes en forudblandet polymer-
lopløsning, som under indpiskning og omrøring bevirker en flokkulering ind i båndfil-
terenheden. 
 
Båndfilterenheden: 
Vandet med de flokkulerede urenheder løber ind over båndfilterdugen. Vanddelen løber 
gennem dugen og partiklerne tilbageholdes på bånddugen. Efterhånden som partiklerne 
blokerer filterdugen, vil vandstanden stige og en niveauføler giver signal til at filterbån-
det kører frem. Nyrenset filterdug fremkommer igen i bunden, og vandet kan igen passe-
re og vandstanden vil igen falde og niveauføleren vil give signal til at stoppe båndet ind-
til vandstanden igen stiger. 
Under fremkørsel af filterbåndet transporteres partiklerne op til båndfiltrets topvalse, 
hvor slampartiklerne falder af båndet, og båndet skrabes af en plastskinne før det spu-
les med rent vand på bagsiden. Spulevandet opsamles i en bakke og kan herfra ledes 
retur til buffertank eller indløbet til fældningsdelen. 
I bunden af filterkarret samles det filtrerede vand, hvorfra det ledes til lagertanke for 
spildevand og herfra videre til det kommunale renseanlæg. 
 

      26.7 Fremtidige forhold: 
Mængden af spildevand reduceres ved at foretage opdeling af tankgård 145

 

, således at 
det kun er overfladevand fra 3175 m2 tankgård (1b), der anvendes til råvarer og biofuel, 
der bliver ledt til olieudskiller.  

Fra den 2650 m2 store tankgård 1a, hvor råglycerol og færdigvare er oplagret, vil over-
fladevandet sammen med vand fra køletårne og vask af glycerintårn blive genanvendt i 
biogasanlæg.  
Fælles for disse vandfraktioner er, at de primært indeholder let nedbrydeligt glycerol, 
som er vanskelig at fjerne i virksomhedens mekanisk-kemiske forrenseanlæg og derfor 
giver et meget betydeligt bidrag til det organiske indhold i spildevandet. 
 
Når opdelingen af tankgård 1 er iværksat vil det glycerolholdige vand ikke længere fore-
komme i vandkamrerne. Dette medfører en forbedret renseeffekt, da forrensningsan-
lægget nu effektivt kan frarense alle organiske forekomster i vandet, jfr. artikel udleveret 
af Bo Jensen vandbehandling A/S46

 
.  

Der er udarbejdet instrukser og skemaer til personalet som arbejder med forrensning-
sanlægget vedrørende håndtering og styring af udledning til offentlig renseanlæg. 
 

 
27. Afledning/udledning af spildevand 

Se pkt. 26. 
 
28. Opblandingsforhold for spildevand 

Der sker ikke direkte udledning til vandløb, søer eller havet.  
 

29. Direkte udledning af kvælstof / fosfor. 
Der sker ikke direkte udledning af kvælstof eller fosfor. 

 
 
 

                                            
45  Bilag 28 Tegning nr. 06013.111D, Tankgård 1a + 1b + 4,Mål1:400  
46  Bilag 14 – artikel fra International Journal of Physical Sciences 
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H3  STØJ 
 
30. Støjkilder 
 

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 disse målinger og beregninger er der forskellige mindre ændringer. 
 
De væsentligste støjkilder på virksomheden er: 
• Kørsel på virksomheden 
• Beluftningsventilatorer 
• Glycerinanlæg 
 

      30.1 Nye og ændrede støjkilder: 
I forhold til de tidligere støjmålinger i juni 2005 er der følgende ændringer 
 
• Antallet af køretøjer til og fra virksomheden forøges fra 50 pr. dag til 75 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). 
 
Kildestyrker for eks. og nye stationære støjkilder samt for køretøjer fremgår af vedlagte 
støjrapport – ”Miljømåling – Ekstern Støj” – rapport nr. 070447

 
 

 
      30.2 Støj fra maskiner i bygninger: 

Nye maskiner som presse og varmepande er placeret i hal 1. I støjberegningerne er 
medtaget støjbidraget fra åben port i gavlen (støjkilde 5) og støjbidraget fra bygninger 
(støjkilde 6). Disse støjkilder giver et støjbidrag som er 10 – 20 dB(A) under støjgræn-
sen om natten og giver således ikke noget betydende støjbidrag. 
 
Biodieselanlægget er placeret i hal 2, og i støjberegningerne er medtaget støjbidraget 
fra åben port i gavlen (støjkilde 2) og støjbidraget fra bygninger (støjkilde 3). Disse støj-
kilder giver et støjbidrag som er mere end 20 dB(A) under støjgrænsen om natten og gi-
ver således ikke noget betydende støjbidrag. 
 
På denne baggrund vurderes at produktionsudvidelserne i hal 1 og 2, herunder udskift-
ningen og udvidelsen af presser/varmepander ikke vil give betydende ændringer af støj-
bidraget ved naboer. 
 
 

      30.3 Intern trafik: 
Trafikstøj beregnes ved hjælp af data fra Støjdatabogen fra Lydteknisk Institut samt op-
lysninger fra virksomheden om antal køretøjer og køreveje. 
 
Antallet af køretøjer forøges i forhold til de tidligere beregninger, da der på grund af den 
forøgede produktion vil ske en forøgelse af de tilførte mængder rapsfrø og udleverede 
mængder biodiesel, rapsolier, rapskager og glycerin. 
 

                                            
47 Rapportbilag 3 - Rapport 0704 om ekstern Støj 
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Der er forudsat følgende køreruter og antal køretøjer, køreruterne er vist i støjrapporten: 
 
 
Rute 1: Kørsel til brovægt ved administrationsbygningen syd for Emmelevgyden 
Tidsrum Antal køretøjer 

nuværende 
Antal køretøjer 

Fremtidigt 
kl. 07 – 18 [pr. 8 timer] 50 75 
kl. 18 – 22 [pr. time] 0 2 
kl. 22 – 7 [pr. ½ time] 0 1 

 
Rute 2: Indlevering af frø 
Tidsrum Antal køretøjer 

nuværende 
Antal køretøjer 

Fremtidigt 
kl. 07 – 18 [pr. 8 timer] 25 40 
kl. 18 – 22 [pr. time] 0 2 
kl. 22 – 7 [pr. ½ time] 0 1 

 
Rute 3: Udlevering af olie 
Tidsrum Antal køretøjer 

nuværende 
Antal køretøjer 

Fremtidigt 
kl. 07 – 18 [pr. 8 timer] 8 20 
kl. 18 – 22 [pr. time] 0 2 
kl. 22 – 7 [pr. ½ time] 0 1 
 
 
Rute 4: Udlevering af rapskager 
Tidsrum Antal køretøjer 

nuværende 
Antal køretøjer 

Fremtidigt 
kl. 07 – 18 [pr. 8 timer] 17 20 
kl. 18 – 22 [pr. time] 0 2 
kl. 22 – 7 [pr. ½ time] 0 1 
 
Rute 5: Kørsel med gummiged hal 1 
Tidsrum Antal minutter 

nuværende 
Antal minutter 

Fremtidigt 
kl. 07 – 18 [pr. 8 timer] 20 40 
kl. 18 – 22 [pr. time] 0 20 
kl. 22 – 7 [pr. ½ time] 0 0 

 
Rute 6: Kørsel med gummiged hal 1-2 
Tidsrum Antal minutter 

nuværende 
Antal minutter 

Fremtidigt 
kl. 07 – 18 [pr. 8 timer] 20 40 
kl. 18 – 22 [pr. time] 0 20 
kl. 22 – 7 [pr. ½ time] 0 0 
 
Rute 7: Kørsel med gummiged hal 2 
Tidsrum Antal minutter 

nuværende 
Antal minutter 

Fremtidigt 
kl. 07 – 18 [pr. 8 timer] 20 40 
kl. 18 – 22 [pr. time] 0 20 
kl. 22 – 7 [pr. ½ time] 0 0 
 
 
Trafikken er opdelt på dag/aften/nat i medfør af Miljøstyrelsens fastsættelse af grænse-
værdier for støjbelastning: 
 
• For dagperioden kl. 07.00 – 18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest 

belastede tidsrum på 8 timer. 
• For aftenperioden kl. 18.00 – 22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den 

mest støjbelastede time. 
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• For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den 
mest støjbelastede halve time. 

 
Dette medfører at: 
• 75 køretøjer pr. 8 timer i dagtimerne giver mulighed for 103 køretøjer i dagperioden. 
• 2 køretøjer pr. time i aftenperioden giver mulighed for 8 køretøjer i aftenperioden. 
• 1 køretøj pr. ½ time i natperioden giver mulighed for 18 køretøjer i natperioden. 
• Samlet teoretiske maksimalt antal køretøjer pr. døgn er dermed 129. 
 
Ved maksimal drift vil der komme omkring 100 køretøjer pr. døgn på hverdage i dagti-
merne, der vil enkelte dage være trafik i aften- og natperioden. En trafik på gennemsnit-
lig 100 køretøjer pr. døgn svarer til en omsætning på ca. 3.000 tons pr. døgn.  
 
Ud over ovennævnte intern trafik, kan der komme enkelte køretøjer i weekenden som er 
medtaget i støjberegningerne. Detaljeret oversigt over intern trafik fremgår af vedlagte 
Støjrapport48

 
. 

 
31. Støjdæmpende foranstaltninger 
 

• Nye maskiner placeres indendørs i produktionsbygningen og vurderes ikke at give 
noget betydende støjbidrag. 

• Der er etableret støjsvage køletårne. 
• Tørreriafkast er forsynet med lyddæmpere. 
• Ny ventilator (afkast 1b) støjdæmpes så støjbidraget er mere end 20 dB(A) under 

støjgrænserne, svarende til støjbidraget fra den eksisterende ventilator (pos. 004 i 
støjberegningerne). 

• Der er etableret en 2,5 m høj jordvold i det nordlige skel. 
• Ozongeneratorer placeres indendørs og vil derfor ikke give noget betydende støjbi-

drag. 
 
Da det beregnede støjbidrag er op til 2 dB(A) over støjgrænserne om natten, foretages 
der støjdæmpning. Der er foretaget en beregning af hvilke støjdæmpende foranstaltnin-
ger der skal foretages49

 
: 

• Pos. 005 – Åben port ved nordgavl af hal 11. Porten holdes nu lukket efter kl. 16, 
dette giver en støjdæmpning min. 20 dB(A) i aften og natperioden. 

• Pos. 009 – Ventilatorer til beluftning ved hal 12 skal lyddæmpes med 10 dB(A). Det-
te sker ved at montere lydisolerende materiale i de eks. ventilatorkasser. Beluft-
ningsventilatorerne anvendes kun omkring høstperioden. Lyddæmpning foretages 
inden førstkommende høst efter at miljøgodkendelsen foreligger. Lyddæmpning af 
de 4 beluftningsventilatorer kan udføres for i alt ca. 50.000 kr. 

• Pos. 104 – Glycerintårn (22 m’s højde) skal lyddæmpes med 10 dB(A). Dette er sket 
ved at flytte den støjende vakuumpumpe ned i mixertankgården i et rum for sig selv. 

• Pos. 204 – Nyt glycerintårn (22 m’s højde) skal lyddæmpes med 10 dB(A). Tårnet 
udføres derfor på tilsvarende måde som det eks. glycerintårn. 
 

 

                                            
48 Rapportbilag 3 – Støjrapport.  
49 Bilag 8 - Beregning af støjbidrag 
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32. Beregning af det samlede støjniveau 
 

            32.1 Forudsætninger for beregningerne: 
• Terræn betragtes som fladt i beregningsområdet. 
• Der regnes med 1 refleksion og en refleksionsdybde på 2. 
• Reflektionstab på egne bygninger: 1 dB(A). 
• Terræn er betragtet som hårdt på virksomhedens befæstede arealer og veje. 
• Øvrige områder er betragtet som blødt terræn. 
 
Der er beregnet et samlet fremtidigt støjbidrag fra virksomheden i 3 immissionspunkter.  
 
• R1 er placeret ved beboelse i landzone nordøst for. 
• R2 er placeret ved beboelse i landzone sydøst for. 
• R3 er placeret i skel til erhvervsområdet øst for. 
 
Punkterne R1 og R2 vurderes at være de mest støjbelastede ved omkringliggende be-
boelser i landzone50

 
.  

I følgende skema er det samlede støjbidrag fra virksomheden angivet i dB(A), sammen-
holdt med støjgrænserne i miljøgodkendelserne, i pos. R3 er der sammenlignet med 
støjgrænserne for erhvervsområde. 

 
 

Tidsrum Pos. R1 
dB(A) 

Pos. R2 
dB(A) 

Pos. R3 
dB(A) 

Hverdage kl. 7-18 
Eksisterende anlæg 
Udvidelse før støjdæmpning 
Udvidelse efter støjdæmpning 
Støjgrænse 

 
40 
41 
40 
55 
 

 
42 
42 
40 
55 
 

 
 

60 
56 
60 
 

Hverdage kl. 18-22 
Eksisterende anlæg 
Udvidelse før støjdæmpning 
Udvidelse efter støjdæmpning 
Støjgrænse 
 

 
40 
41 
40 
45 
 

 
41 
42 
39 
45 
 

 
 

60 
56 
60 
 

Hverdage kl. 22-7 
Eksisterende anlæg 
Udvidelse før støjdæmpning 
Udvidelse efter støjdæmpning 
Støjgrænse 
 

 
40 
41 
40 
40 

 
41 
42 
39 
40 

 
 

59 
55 
60 

 
Jf. miljøgodkendelsen fra Fyns Amt, juli 2005, er der i pos. R3 sammenlignet med støj-
grænserne for erhvervsområde. I et tillæg til lokalplan nr. L-E3-01 fra marts 2009 tilpas-
ses nabovirksomheden til erhvervsområde og dermed støjgrænser på 60/60/60 dB(A).  
 

      32.2 Konklusion om støjkilder 
Beregningerne viser, at udvidelsen af produktionen efter støjdæmpning har lille indfly-
delse på støjbidraget i de 3 immissionspunkter. Set i forhold til kontrolmålinger af støjen 
i oktober 2005 er der kun marginale ændringer. Udvidelsen antages ikke at medføre at 
de allerede gældende støjgrænser overskrides. 

                                            
50 Placering af immissionspunkter er vist på bilag 1. 
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H4  AFFALD 
 
33. Sammensætning og mængde af affald 

Der vil ikke komme nye typer affald fra virksomheden, hvorimod der vil ske en forøgelse 
af de nuværende affaldstyper på grund af den forøgede produktion. 
 
Art Beskrivelse Mængde pr. 

år 
 

Maks. Op-
lag 

Opbevaring og anven-
delse / bortskaffelse 

Slam fra dråbe  
udskiller før 72 m 
skorsten 

Olieslam: 
Rapsolie og deri-
vater 
Glycerin 
MONG 

< 1 tons < 1 tons Forekommer sjældent, 
bortskaffes efter aftale 
med kommunen 

Affald fra glycerin-
blegning 

Brugt aktivt kul 120 tons 10 tons Sendes til regenerering 
eller forbrænding 

e Sten og halm 10-40 tons 3 tons Sælges til genanvendelse 
Bundfald fra vaske-
pladsens sandfang 

Sten / grus 20 tons 5 tons Tømmes og bortskaffes til 
godkendt modtager via 
den kommunale tøm-
ningsordning 

Jern fra reparation 
af maskiner 

Gammelt jern 40–100 tons 1 stk. 6 m3 
container + 1 

stk. 20 m3 
container 

Sælges til genanvendelse 

Opfejning fra vej-
arealer 

Rapsfrø - grus 20–40 tons 1 stk. 18 m3 
container 

Genbrug / deponi 

Beton / asfalt fra 
reparation 

asfalt 20–40 tons 20 tons på 
jorden. 

Genanvendelse 

Brændbart affald Papir, pap o.lign. 20–40 tons 8 m3 contai-
ner 

Forbrændingsanlæg 

Ikke brændbart af-
fald 

Oprydning, div. 
reparationer,  
Opfejning fra veje 

40–80 tons  Deponi 

Slam fra spilde-
vandsanlæg 

Slam 50–100 tons 30 m3 Genanvendes i biogasan-
læg 

Afskummet vegeta-
bilsk olie fra opsam-
lingskar før eget 
renseanlæg 

Afskummet olie 30–100 tons 6-8 tons Afskummet olie pumpes 
retur til produktionen 

 
34. Håndtering af affald 

• Slam fra dråbeudskiller ligger i bunden af dråbeudskiller og køres efter behov til op-
samling i tankgård 1c.  

• Affald fra glycerinblegning (aktivt kul) opbevares i storsække. Disse sendes til for-
brænding eller regenerering.  

• Frarens fra rensning af rapsfrø opbevares i lille vogn og denne tømmes efter behov i 
opfejningscontainer. 

• Gammelt jern opbevares i 1 stk. 6 m3 containere og 1 stk. 20 m3 container. Dette af-
hændes til genbrug. 

• Opfejning fra vej opbevares i 18 m3 container placeret på vaskeplads. Dette afhæn-
des til genbrug eller deponi.  

• Beton / asfalt opbevares i stak på jorden indtil bortkørsel. Dette afhændes til genbrug.  
• Brændbart affald opbevares i 1 stk. 16 m3 containere, træaffald opbevares i 1 stk. 15 

m3 container. Dette afhændes til forbrænding.  
• Ikke brændbart affald opbevares i 18 m3 container51

 
. Dette afhændes til losseplads.  

                                            
51 Bilag 23 Placering af affaldscontainere o. lign. fremgår af Tegning 06013.106D 
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35. Affaldsmængder til nyttiggørelse / bortskaffelse 

Se pkt. 33. 
 
H5   JORD OG GRUNDVAND 
 
36 Foranstaltninger til beskyttelse af jord og grundvand. 

 
Der er etableret tankgårde som sikrer at evt. spild fra tanke og produktionsanlæg ikke 
løber ud til omgivelserne. Der foretages en gang årlig visuel kontrol med tæthed af over-
fladebelægninger i tankgårde og hal 2. 
 
Palletanke opstilles kun på områder som er sikret med opsamlingsreservoir. Aktiviteter 
som fyldning, tømning, pumpning og lignende foregår på områder som er sikret med til-
ledninger til opsamlingsreservoir.  
Der er etableret vaskeplads og læsseplads. Spild og regnvand opsamles i opsam-
lingskar og renses i eget renseanlæg og ledes herfra videre til det kommunale rens-
ningsanlæg. 
 
 
Oversigt over tankoplag 52  53

 
 

 Oplag 
Produkt som typisk oplagres i tankgårdene 

Overflade- 
areal 

Art pH Lager- 
kapacitet 

 

Tankgård 1a Biodiesel (RME) 
Biofuel 
Råglycerol 

Ingen 
ingen 
ingen 

3958 m3 2650 m2 

Tankgård 1b Rapsolie 
Biofuel 
 

 
 
 

4810 m3 3175 m2 

 
Tankgård 2 

Methanol 
Natriummethylat 12 573 m3 735 m2 

Tankgård 4 
 

Saltsyre < 2 80 m3 20 m2 

Tankgård 5 
(mixer – tank-
gård) 

FAME mellem 
produkter 5 – 6 70 m3 100 m2 

Tankgård 6 Råglycerin **) 
Glycerin færdig-
varer 

8 – 9 
5 – 6 540 m3 *) 93 m2   

Tankgård 7 Lud (base) 
Syrer 
Syrer 

12 - 14 
5 - 6 
< 2 

130 m3 
40 m3 
70 m3 

62 m2 

Hal 2 Biodiesel 
Rå-Glycerol ***) 
Saltsyre 
Fosforsyre 
Diverse mindre 
oplag 

ingen 
3 

< 2 
< 2 

675 m3 *) 
 

palletanke 
2100 m2  

*) Indendørs oplag 
**) Efter forbehandling i glycerinproduktion 
***) Efter biodiesel produktion  

                                            
52 Bilag 30 - Tegning 06013.151L 
53 Bilag 29 - Tegning 06013.130A 
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I     FORSLAG TIL VILKÅR OG EGENKONTROL 
 
37 Forslag til vilkår og kontrol 

 
 

Der udarbejdes og vedligeholdes en instruks for drift, vedligehold og kontrol med 
renseforanstaltninger som dråbeudskiller, cykloner cyklofaner, og ozonbehand-
lingsanlæg. 
 

• Der udtages kontrolprøver for rapsfrø som leveres til virksomheden. Alle 
kontrolprøver vurderes bl.a. for dårlig lugt, da dårlig kvalitet giver en større 
lugtemission. Såfremt et parti rapsfrø ikke overholder de fastlagte kontrol-
parametre bliver partiet afvist. 

• Der foretages 1 gang årligt inspektion af tankgårde. Inspektionen foreta-
ges visuelt og vil sikre at der ikke forekommer utætheder i tankgården, der 
kan forudsagde skade på omgivelserne. Desuden vil svære skade på be-
lægningsoverfladen også udbedres hvis konstateret under inspektionen.  

• For at sikre cyklofaner ved tørreriet kører optimalt efterses disse 1 gang 
årligt for belægning indvendig. Hvis belægning konstateres fjernes disse 
og cyklofanerne rengøres.   

• Minicykloner, der også er tilhørende tørreriet efterses mindst 1 gang årligt 
for belægninger. Hvis belægning konstateres fjernes disse.   

• I passende intervaller kontrolleres cyklonerne i produktionen for belæg-
ninger, dog mindst 1 gang årligt. Konstateres der belægning rengøres cy-
klonerne efter behov. 

• Der foretages daglig visuel kontrol af afkastluften samt det rum, hvori 
støvudskilleren står. 

• Ozonbehandlingsanlægget er forsynet med CIP anlæg som automatisk 
renser ozonanlæggets rør 2 gange i døgnet. Dette foregår kl. 04 og kl. 23 
med en varighed af 20 – 30 minutter. Skyllevandet, der indeholder lud 
som vaskemiddel opsamles i dråbeudskillertanken. Fra dråbeudskillertan-
ken fører det til olieudskiller, hvor det renses sammen med andet vand og 
ledes til offentligt renseanlæg.   

• Ozonbehandlingsanlæg kontrolleres manuelt mindst 1 gang pr. måned, og 
der tjekkes om der er udbrændte rør.   

• Vedligehold og kontrol med renseforanstaltninger, herunder driftsforstyr-
relser og uheld registreres i driftsprotokol. 

• Der foretages periodiske målinger af methanol emissionen fra afkast 3. 
Målingerne foretages mindst hvert 3. år. 

• Køletårne efterses regelmæssigt og hvis nødvendigt serviceres. Der kon-
trolleres for begroning, algevækst, amøbevækst og snavsbelægning. 

• For produktionen i oliemøllen er temperaturen vigtig. Derfor overvåges 
temperaturen i produktionen elektronisk og noteres manuelt hvert 4. time. 
Vurderes det at temperaturen er for lav eller for høj justeres systemet efter 
behov. Alt for høje temperaturer kan medfører udslip af mere lugtholdigt 
luft til ozonbehandlingssystemet. Det vurderes dog at det på grund af de 
nye tiltag vedr. luftrensning ikke vil få indvirkning på overholdelse af im-
missionskravet.  

• Der udarbejdes supplerende instrukser til personalet som arbejder ved og 
omkring tankgårdene med det formål at begrænse spild ved diverse ma-
nuelle håndteringer til et absolut minimum. Det vurderes dog at spild ikke 



Side 31 af 34 

WH – Rådgivende Ingeniører FRI 

totalt kan undgås ved manuel håndtering og at spilde derfor vil forekom-
me. 

• Der er udarbejdet instrukser og skemaer til personalet som håndterer ud-
ledning til olieudskiller og dermed Emmelevs forrensningsanlæg af vand 
beregnet til offentligt renseanlæg. Disse instrukser og skemaer vil løbende 
blive vurderet og opdateret skønnet nødvendigt. 

• Der er udarbejdet instrukser og skemaer til personalet som arbejder med 
forrensningsanlægget vedrørende håndtering og styring af forrensning-
sanlæg, udledning af vand til offentlig renseanlæg og udlevering af slam til 
biogasproduktion. Disse instrukser og skemaer vil løbende blive vurderet 
og opdateret skønnet nødvendigt. 

• Der indsendes 1 gang årligt oplysninger som dokumenterer at VOC – be-
kendtgørelsens krav er overholdt til myndighederne. 

• Der foretages løbende registrering af tons rapsfrø der forarbejdes pr. 
døgn og tons biodiesel som produceres pr. døgn. 

 
 

 

Der er udarbejdet uheldsmanual med procedurer for hvad der gøres i tilfælde af: 
• Brand 
• Spild af kemikalier / olie 
• Uheld 

 

Emmelev A/S har udarbejdet en uheldsmanual for spildevand i tankgårde og 
læssepladser, der beskriver procedurer for neutralisering, rengøring og kontrol af 
vand fra tankgårde, inden det ledes til rensning / kommunalt rensningsanlæg. 
Denne uheldsmanual vil blive opdateret i forbindelse med udvidelse af produkti-
onen. 
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J OPLYSNINGER OM DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD 
 
38. Emissioner ved driftsforstyrrelser eller uheld 
 

Se pkt. 19. 
Hvis afbrændingen af methanol falder ud, vil der være en forøget emission af 
methanol. Den methanolholdige udsugningsluft kan ved udfald af brænder eller 
tørreri ledes direkte til den 72 m høje skorsten, således at immissionskoncentra-
tionsbidraget er lavt. 
 
Ved udfald af ozonanlæg eller tørreri vil der være forøget lugtemission. 
 
 

39. Imødegåelse af driftsforstyrrelser og uheld 
 
Emmelev A/S har udarbejdet en uheldsmanual for spildevand i tankgårde og 
læssepladser, der beskriver procedurer for neutralisering, rengøring og kontrol af 
vand fra tankgårde, inden det ledes til rensning / kommunalt rensningsanlæg. 
 
Der er truffet en række forskellige foranstaltninger for at imødegå driftsforstyrrel-
ser og uheld: 
• Skumslukningsanlæg ved methanoloplag og mixertankgård. 
• Slukningssystem ved glycerinanlæg. 
• Der er etableret skumslukningsanlæg ved tørreriet. 1 gang pr. måned kontrol-

leres tørreriet og cyklofanerne for urenheder og belægninger. Der er etableret 
ekstra alarmsystem som giver alarm ved overhedning. 

• Ved alle flydende oplag er der etableret tankgrave der som minimum kan in-
deholde mængden af den største tank. 

• Der foretages 1 gange årligt eftersyn af belægninger i tankgrave, evt. skader 
repareres omgående. Inspektioner og reparationer registreres i driftsprotokol. 

• Alle overpumpninger mellem tankgårde, læsse-/aflæssepladser og procesan-
læg sker i faste forbindelser. Slangekoblinger anvendes kun indenfor tank-
gårdens areal, på læsse/- aflæssepladser og i produktionshaller. 

• Der oplagres ikke olieholdige produkter, hjælpestoffer og kemikalier, udenfor 
områder hvor der er tankgårde eller områder med fald til opsamlingskar. 

 
 
40. Begrænsning af virkningerne af driftsforstyrrelser og uheld 
 

• Udfald af tørreri: Procesudsugning indeholdende methanol og lugt kan føres 
til skorsten. Dette vil i en periode give en forøget methanol- og lugtemission. 

• Ved udfald af forbrændingsanlæg vil methanol emissionen ledes midlertidigt 
til den 72 m høje skorsten. Dette vil i en periode give en forøget metanol-
emission, men B-værdien vil ikke overskrides. 
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K. OPLYSNINGER VEDR. VIRKSOMHEDENS OPHØR 
 
41. Foranstaltninger til forebyggelse af forurening 
 

Der er truffet en række foranstaltninger til udslip af kemikalier olie og lignende, 
således at der ved evt. ophør af virksomheden ikke opstår forureningsfarer. 
 
 

L. IKKE – TEKNISK RESUMÉ 
 
42. Ikke teknisk resumé 
 

På grund af en stigende efterspørgsel på virksomhedens produkter ansøges der 
om tilladelse til udvidelse af produktionen til omtrent det dobbelte. 
 
Omsætningen af rapsfrø forøges til 300.000 tons pr. år. 
Produktionen af rapsolie forøges til 100.000 tons pr. år. 
Produktionen af rapskager forøges til 190.000 tons pr. år. 
Produktionen af biodiesel forøges til 215.000 tons pr. år. 
Glycerinproduktionen forøges til 30.000 tons pr. år. 
 
Udvidelsen sker ved etablering af destillationskolonne og et nyt presseanlæg.  
 
Der er foretaget en række foranstaltninger for reduktion af lugt fra virksomheden. 
De seneste lugtmålinger fra februar 2006 viser at lugtgrænseværdierne ikke 
overskrides. Nye anlæg forsynes med udstyr til lugtrensning, udvidelsen af pro-
duktionen vil ikke medføre at lugtgrænseværdierne overskrides. Lugtmålinger og 
beregninger viser et maksimalt bidrag ved boliger på 5 – 8 lugtenheder/m3 som 
med god margin er under miljøgodkendelsens grænseværdi på 10 lugtenhe-
der/m3. 
 
I produktionen af biodiesel anvendes methanol. Emissionsmålinger har vist at 
Miljøstyrelsens grænseværdier ikke overskrides. Emmelev er omfattet af VOC-
bekendtgørelsen, og skal derfor overholde en total emissionsgrænse på 1 kg 
methanol pr. tons rapsfrø og 3 kg methanol pr. tons indkøbt vegetabilsk olie. 
 
Der er foretaget støjmålinger som viser at de nuværende støjgrænser ikke over-
skrides. Støjberegninger som medtager de ny anlæg viser at der skal foretages 
støjdæmpning, så støjgrænserne ikke overskrides efter udvidelsen.  
 
Trafik til og fra virksomheden vil ikke medføre at støjgrænserne overskrides. An-
tallet af lastbiler til og fra virksomheden forøges fra ca. 50 pr. døgn til ca. 100 pr. 
døgn. 
 
 
Skanderborg den 17. marts 2010. 
WH - Rådgivende Ingeniører FRI 
Hans Anker Pedersen 
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ANSØGNINGENS INDHOLD 
 
I det følgende er der henvist til punkterne i bilag 3, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 
af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 
 
 
A   OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD 
 
1.    Ansøgers navn 

Emmelev A/S 
Emmelevgyden 25 
5450 Otterup 
Tlf. 64 82 25 40 
Fax. 64 82 33 22 
CVR-nummer: 54449712 
 

2.   Virksomhedens navn 
Emmelev A/S 
Emmelevgyden 25 
5450 Otterup 
 
Tlf. 64 82 25 40 
Matr. nr.: 5i, 5c, 6c og 6f, Emmelev By, Hjadstrup 
P-nummer: 1.008.470.959 
 

3.    Ejer af ejendommen 
Emmelev A/S 
Emmelevgyden 25 
5450 Otterup 
Tlf. 64 82 25 40 
Fax. 64 82 33 22 
 

4.     Virksomhedens kontaktperson 
Helge Simonsen / Thomas Jensen 
Tlf. 64 82 25 40 
E-mail: mail@emmelev.dk 
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B   OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART 
 
5. Virksomhedens listebetegnelse 

Jf. Miljøstyrelsens afgørelse af 26. maj 2005 er virksomhedens hovedaktivitet fremstil-
ling af biodiesel. 
Hovedaktivitet: 
D101: ”Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske el-
ler uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer.” 
Biaktiviteter: 
E103: ”Oliemøller og andre anlæg for raffinering eller behandling af vegetabilske olier 
med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i 
gennemsnit på kvartalsvis.” 

 
6. Beskrivelse af det ansøgte projekt 

Den eksisterende virksomhed har en række afgørelser og miljøgodkendelser, som regu-
lerer de nuværende miljøforhold: 
 

• Påbud om maksimale produktionsmængder, 16. oktober 2007. 
• Godkendelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder for hal og læsseplads, 29. 

juni 2007. 
• Miljøgodkendelse efter revurdering samt sammenskrivning af meddelte påbud og 

vilkår fra senere godkendelser, 2011 (pt. Ikke meddelt)  
 
De ovennævnte tilladelser/godkendelser/påbud søges erstattet ved nærværende an-
søgning samtidig med godkendelse af følgende udvidelser: 
 

• Omsætningen af rapsfrø forøges til ca. 350.000 tons pr. år. 
• Rapskageproduktionen forøges til ca. 230.000 tons pr. år. 
• Udvidelse af biodiesel produktionen til ca. 215.000 tons pr. år (inkl. 15.000 tons bio-

fuel), der anvendes dels egenproduceret rapsolie og indkøbt vegetabilske olier fra 
andre producenter. 

• Udvidelse af glycerinproduktionen til ca. 30.000 tons pr. år. 
• Etablering af 2 ekstra presser og 2 varmepander. Forøgelse af køleluftmængder og 

punktudsugninger,  
• Etablering af udvidelse af ozonanlæg til lugtbehandling inkl. ekstra CIP-anlæg.  
• Etablering af supplerende lugtrensning med ozondosering. 
• Etablering af tanke, centrifuger og pumper til biodieselproduktion1. 
• Udvidelse af tankgård 2 med 1 tank til oplagring af methanolprodukter2. 
• Der foretages udvidelse af glycerinanlægget med et ekstra produktionstårn, der ud-

føres som det eksisterende produktionstårn3. Glycerinanlægget tilsluttes bestående 
hedtolieanlæg. 

• Opdeling af tankgård 1, således at 3175 m2 (incl. rensningsanlæg og tankgård 1b) 
anvendes til råvarer og biofuel. Den øvrige del (tankgård 1a), som er 2650 m2 (incl. 
tankgård 4 og køletårne), anvendes til oplagring af råglycerol og færdigvare4.  

• Ansøgning om miljøgodkendelse til brug og oplag af blanding mellem methanol og 
natriummethanolat5.  

 

                                            
1 Bilag 32 - Tegning nr. 06013.156F 
2 Bilag 27 - Tegning nr. 6013.110E 
3 Bilag 33 - Tegning nr. 07082.2.2B 
4 Bilag 28 - Tegning nr. 06013.111E 
5 Bilag 36 – Revideret ansøgning om af brug og oplag af blanding mellem Natriummethanolat og methanol. 
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7. Risiko for større uheld med farlige stoffer  

Virksomheden er ikke omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risi-
koen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen). 
 
Der er tidligere ansøgt om tilladelse til brug og oplag af Natriummethanolat blandet i 
methanol6 og miljøministeriet har i forbindelse besluttet at en blanding mellem natrium-
methanolat og methanol skal karakteriseres som methanol i forbindelse med risikobe-
kendtgørelsen. 
 
Risikobekendtgørelsen’s tærskelværdi for methanol er 500 tons (§4) respektive 5.000 
tons (§5), hvor oplaget af methanol på Emmelev til stadighed er mindre end 500 tons. 
Methanol er opgjort inklusive methanol iblandet Natriummethanolat 7. 
 
Såfremt der bruges biocid til kølevandbehandling vil der være tale om Hydrocid 306. 
Produktet er klassificeret med R50/53: ”Meget giftig for organismer, der lever i vand” 
med en tærskelmængde for § 4 på 100 tons. Den samlede oplagsmængde inkl. den til-
satte mængde er 25 kg.  
 
Der er foretaget en undersøgelse af om der kan dannes hydrogenphosphid (phosphin) 
ved degumming af rapsolie. Konklusionen er, at der ingen dannelse er af phosphin i 
processen, idet sådan kun opstår i sort jerns tanke, som ikke bruges i denne del af pro-
cessen.  
 
 

8. Midlertidig drift 
Ikke aktuel. 

 
C      OPLYSNINGER OM ETABLERING 
 
9.   Bygningsmæssige udvidelser/ændringer 

• Tårn til glycerinanlæg, grundareal 6 x 6 m, 32 m højt. 
• Opdeling af tankgård 1. 
• Udvidelse af tankgård 2 med 1 tank 
• Udvidelse af hal 1 
 

10.   Tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder 
• Tårn til glycerinanlæg – projektstart når der foreligger en miljøgodkendelse, idriftsæt-

telse 3 – 4 måneder efter miljøgodkendelse. 
 

 
D    OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS BELIGGENHED 
 
11.   Oversigtsplan 

Situationsplan 1:3.0008, bilag 1, viser virksomhedens placering i forhold til omgivelser-
ne. 
Koordinater for den 72 m høje skorstenen er x = 587120,56, y = 6155351,70. 
 

                                            
6 Bilag 36 - Revideret ansøgning om af brug og oplag af blanding mellem Natriummethanolat og methanol 
7 Bilag 27 - Tegning nr. 6013.110E - Indretning af tankgård til methanol.  
8 Bilag 1 - Situationsplan 1:3.000 
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12.   Lokaliseringsovervejelser 
I august 2006 blev der vedtaget en lokalplan (L-E3-05) og et kommuneplantillæg for 
Emmelev A/S, hvor området blev udlagt til erhvervs- og industriformål, oplag og lignen-
de aktiviteter. 
 
I området må der, jf. lokalplanen, etableres kemiske virksomheder med bl.a. tilknyttede 
aktiviteter, (herunder oliemølle og glycerindestillation), der ikke overstiger miljøklasse 6 
– 7. Lokalplanen giver mulighed for at udvide virksomhedens produktion af bl.a. raps-
olie, rapskager, biodiesel og glycerin, og der kan opføres et nyt glycerintårn i sammen-
hæng med det eksisterende glycerintårn. I lokalplanen forudsættes en fordobling af tra-
fikken i området fra ca. 50 lastbiler i døgnet til ca. 100 lastbiler i døgnet.  
 
Virksomheden grænser mod nord, vest og syd op til landbrugsområder i landzone. Mod 
øst grænses op til et erhvervsområde, hvor der er korn- og foderstofvirksomhed, se ved-
lagte kortbilag fra lokalplanen9. 
 
Inden for lokalplanområdet må der ikke opføres eller indrettes boliger. I lokalplanen op-
stilles støjgrænser på 60 dB(A) hele døgnet ved nabovirksomheden. I henhold til lokal-
planens miljøredegørelse var dette ikke er i overensstemmelse med lokalplan L-E3-01 
for nabovirksomheden. Nordfyns kommune har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 
2008-12 som er et tillæg til lokalplan L-E3-01. Lokalplanen er vedtaget den 7. april 2009. 

 
13.   Driftstider 

Størstedelen af virksomhedens produktionsanlæg vil være i drift hele døgnet inklusive 
lørdag og søn- og helligdage. Der er enkelte anlæg, der normalt ikke vil være i drift i 
weekenden. 
 

Størstedelen af trafikken på virksomhedens arealer sker i dagtimerne, og der kan fore-
komme enkelte køretøjer i aften- og nattetimerne. Der kan ligeledes forekomme enkelte 
transporter i weekenden10.  
 

14.   Til- og frakørselsforhold 
Til- og frakørsel til virksomheden foregår uændret via Emmelevgyden. Efter vejning på 
brovægt anvendes indkørslen syd for lagerhallerne. 
 

Ved en forøgelse af produktionen vil der ske en forøgelse af indleveringen af råvarer og 
udlevering af færdigvarer. Der vil gennemsnitlig være trafik med op til ca. 100 lastbiler 
pr. døgn. 
 
Den forøgede trafikmængde er inkluderet i støjberegningerne, i støjberegningerne er 
trafikken opdelt i forskellige referencetidsrum (8 timer i dagperioden, 1 time om aftenen 
og ½ time om natten), se detailbeskrivelse af dette under pkt. 30. 
 

 
E. TEGNINGER OVER VIRKSOMHEDENS INDRETNING 
  
15.  Se tegninger 11

 

                                            
9 Kortbilag 1 og Kortbilag 2 
10 Rapportbilag 3 - Redegørelse over trafik og støjforhold 
11 Se bilagsfortegnelse side 354 
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F. BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTION 
 
16.  Produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer m.v.12

 
   16.1    Oliemølle: 

Omsætningen af rapsfrø forøges til ca. 350.000 tons pr. år. Timekapaciteten udvides fra 
22 tons raps pr. time til gennemsnitlig 40 tons raps pr. time, svarende til en gennemsnit-
lig kapacitet på ca. 6.800 tons pr. uge. 
Produktionen af rapsolie forøges derved til godt 120.000 tons rapsolie pr. år. Timekapa-
citeten forøges til gennemsnitlig 14 tons rapsolie pr. time, svarende til gennemsnitlig ca. 
2.350 tons pr. uge. Kapaciteten forøges ved etablering af ekstra presser og varmepan-
der. 
Produktionen af rapskager forøges til ca. 230.000 tons pr. år. Timekapaciteten forøges 
til en gennemsnitlig produktion på 27 tons rapskager pr. time, svarende til ca. 4.600 tons 
pr. uge i gennemsnit. 
 
Der er i dag 2 rapskagekølere tilsluttet fælles cyklon og fælles afkast, rapskagekølerne 
kan i dag ikke anvendes samtidigt. For at håndtere den forøgede mængde rapskager, 
adskilles de to kølere, således at de kan anvendes samtidigt. Der etableres ny udsug-
ningskanaler som tilsluttes fælles skorstens afkast 1b.  
Afkastluften fra rapskagekølerne renses for støv i cykloner, luften føres sammen før 
dråbeudskiller og den homogene luft opdeles derefter til 2 ozonanlæg suppleret med 
ozondosering. 
 

16.2 Biodiesel produktion - FAME-anlæg (Fatty Acid Methyl Ester): 
Biodiesel produktionen forøges fra ca. 80.000 til ca. 215.000 tons pr. år. Heraf udgør 
biofuelproduktionen ca. 10-15.000 tons pr. år. 
Produktionen forøges til gennemsnitlig ca. 24 tons olie pr. time, svarende til en gennem-
snitlig kapacitet på 4.300 tons pr. uge, ved etablering af yderligere produktions tanke, 
bedre pumpekapacitet og centrifuger13,  
 
Mængden af tilkøbt planteolie til produktion af biodiesel vil være afhængig af verdens-
markedspriser, afgifter på brændstoffer, og kan principielt variere fra 0 – 215.000 tons 
pr. år. 
 

  16.3     Glycerin produktion: 
Produktionskapaciteten forøges til ca. 30.000 tons råglycerin pr år. 
Kapaciteten forøges ved at etablere et ekstra glycerintårn ved siden af det eksisterende 
tårn. 

 
  16.4     Diverse hjælpestoffer: 

Forbruget af energi og vand har i perioden 2007 – 2009 været  
 

Stof Enhed 2007 2008 2009 
Naturgas x 1000 m3 4.167 3.491 3.089 
El MWh 12.150 10.817 10.988 
Vand m3 28.186 23.755 22.154 

 

                                            
12 Procesdiagrammer: Bilag 15 – Bilag 21 
13 Bilag 32 - Tegning nr. 06013.156F  
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Når udvidelsen er fuldt implementeret, forventes følgende årlige forbrug, idet der fortsat 
regnes med effektivitetsforbedringer pr. enhed. 
 

Stof Enhed  
Naturgas x 1000 m3 6.000 
El MWh 19.000 
Vand m3 32.000 

 
Af andre hjælpestoffer nævnes: 
 

 Kølevandsbehandling: Hydrocid 306. 
 Fældningskemikalie i renseanlæg: forskellige produkter (inkl. Polyaluminiumklo-

rid) fra Bo Jensen Vandbehandling A/S, årlig mængde ca. 30 tons, afhængig af 
nedbørsmængder14. 

 
17. Beskrivelse af procesforløb 

Produktionen forløber i tre hovedafsnit: 
 

• Oliemølle, hvor oliefrøene adskilles i en olie del og en kagedel.  
• Estrificering, hvor olien omdannes til biobrændstof. 
• Glycerin destillering, hvor glycerin oprenses til pharma glycerin 

 
 

    17.1   Oliemølle  
Oliefrøene opvarmes (naturgas), og presses til en olie- og en kage sektion (elforbrug ).  
 

Oliefrø  Vegetabilsk olie + Oliekage 
 

Opvarmning foretages dels grundet procesforløbet og dels grundet salmonella bekæm-
pelse. Olien enten oplagres eller pumpes direkte til biodiesel afsnittet. Oliekagerne en-
ten oplagres (foderkager) eller presses i foderpiller15. 

 
   17.2    Estrifikation  

I procestankene blandes den vegetabilske olie med methanol. De to stoffer reagerer 
kemisk med hinanden ved tilsætning af katalysator. Der er følgende kemisk ligevægt: 
 

Rapsolie + methanol   Glycerol + Biodiesel (FAME) 
 

Energiforbruget består af el til pumper og omrøring samt evt. damp (naturgas) til op-
varmning16.  
 

   17.3    Glycerin forbehandling og destillation  
Den producerede råglycerin indeholder vand, olierester samt salte fra biodiesel produk-
tionen, hvilke renses fra ved destillation. 
 

Rå Glycerol  Glycerin + olierest + salte   

Energiforbruget består af el til etablering af tryk og til pumper samt damp (naturgas) til 
opvarmning17.  
 

    17.4   Lagerhaller 
Rapsfrø og rapskage/rapspiller opbevares i planlagre indtil anvendelse/salg. Energifor-
brug består af el til intern transport18.  

 
    17.5   Tankgårde 

Flydende råvare, rå vegetabilsk olie, biofuel, biodiesel, glycerol/glycerin, methanol og 
Natirummethanolat-blanding opbevares i de dertil indrettede tankgårde. 

                                            
14 Bilag 35 - Tekniske datablade for anvendte kemikalier. 
15 Bilag 15 - Bilag 18: Diagram 1 - 4  
16 Bilag 19 - Diagram 5 
17 Bilag 20 - Diagram 6 og Bilag 21 – Diagram 7 
18 Bilag 23 - Tegning 06013,106E 
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Der foretages opdeling af tankgård 1, således at 3175 m2 (incl. rensningsanlæg og 
tankgård 1b) anvendes til råvarer og biofuel. Den øvrige del (tankgård 1a), som er 2650 
m2 (incl. tankgård 4 og køletårne), anvendes til oplagring af råglycerol og færdigvare19. 
 

     17.6  Diverse hjælpeanlæg 
Der foretages ikke ændringer ved hjælpeanlæg som hedtolieanlæg og dampkedler. 

 
 
18. Oplysning om energianlæg 

 

Der er og vil fortsat forefindes 4 energianlæg på virksomheden: 
 

Max. indfyret effekt Brændselstype Kedel 
MW  

Dampkedel 1 3,0 Naturgas 
Dampkedel 2 4,0 Naturgas 
Hedtolieanlæg 3,5 Naturgas 
Tørreri 3,5 Naturgas 

 
 
19. Mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentligt forøget foru-

rening i forhold til normal drift. 
 
    19.1   Produktion - oliemølle: 

Ingen særlige ricisi 
 

    19.2   Produktion - biodiesel: 
Ved nedbrud i produktionsanlæg/beholdere vil væskerne blive opsamlet i beholdere un-
der gulvniveau. Sådanne nedbrud vurderes ikke at kunne medføre forøget forurening. 

 
    19.3   Produktion - glycerin: 

Ingen særlige ricisi 
 

    19.4   Produktion – generelt: 
Der opbevares i produktionsafsnittene palletanke ol. med baser og syre. Hvis sådanne 
væsker spildes i større mængder, kan væskerne eventuelt løbe til olieudskilleren og der-
fra til kommunalt renseanlæg. I så tilfælde er der risiko for udledning til renseanlæg, der 
overstiger de daglig fastsatte grænser. 

 
    19.5   Tankgårde: 

Tankgårdene er opdelt således, at der ikke sker problematisk sammenblandinger af ke-
mikalier.  

 
    19.6   Specifikke uhelds scenarier: 

• Evt. nedbrud i tørreriet eller udfald af forbrændingsanlæg medfører at methanol 
emissionen ledes midlertidigt til skorsten. Den forøgede methanol emission vil ikke 
medføre at B-værdien overskrides. Der er foretaget OML-beregninger som viser et 
makismalt immissionsbidrag på 0,152 mg/m3 som med god margin overholder B-
værdien for methanol på 0,3 mg/m3   20.  

• I tilfælde af uheld med udslip af syre i forbindelse med aflæsning o. lign. vil der ske 
opsamling og neutralisering i tankgården. Efterfølgende transporteres den neutrali-
serede væske til den centrale olieudskiller vha. slamsuger og herfra videre til Otte-
rup renseanlæg.  

• Ved tankbrud og spild vil der ske opsamling i tankgårdene. Spildet opsamles i tank-
gården og kan efterfølgende pumpes til opsamlingsbassin. 

 
19 Bilag 28 - tegning 06013.111E 
20 Bilag 11 og Bilag 12- OML-beregninger  
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• Uheld i forbindelse med pumpning og håndtering af vegetabilsk olie og øvrige fly-
dende stoffer, sikres ved hjælp af aflæssepladser med afløb til opsamlingskar. Spil-
devand opsamles i tankgården og kan efterfølgende pumpes til opsamlingsbassin. 

• Ved overpumpning anvendes faste rørforbindelser. 
• I tilfælde af nedbrud af tørreri eller tørrerikedel vil der være en forøget lugtemission 

indtil at fejlen er udbedret eller oliemøllens produktion mindsket. Lugtemissionerne i 
tilfælde af nedbrud vurderes på baggrund af tidligere målinger at forøges fra ca. 
11.000 lugtenheder/m3 til 25 – 50.000 lugtenheder/m3. Dette vil svare til en forøgelse 
lugtimmissionen ved nabobeboelser fra 6 - 8 lugtenheder/m3 til ca. 14 - 36 lugtenhe-
der/m3 (der er proportionalitet mellem emission og immission). For at minimere risi-
koen for nedbrud foretages der 1 gang pr. måned kontrol af tørreri og cyklofaner for 
urenheder, der er etableret ekstra alarmsystem som giver alarm ved overvågning og 
tørreriet overvåges af driftspersonalet. For at begrænse skader ved evt. brand er der 
etableret skumslukningsanlæg ved tørreriet. I tilfælde af mindre uheld vil tørreriet 
være ude af drift i ganske få timer, ved større uheld kan tørreriet være ude af drift i 
flere dage. Når tørreriet er ude af drift, reduceres kapaciteten i oliemøllen med ca. 
33 %. 

• Afgangstemperaturen fra varmepanden styres ved hjælp af termostat i området 95 – 
105 °C, ved svigt af termostaten kan der ske en forøgelse af temperaturen og der-
med en forøgelse af lugtemissionen. Varmepande ved i sådanne tilfælde udtages af 
drift indtil reparation er foretaget. Temperaturen overvåges elektronisk og noteres 
manuelt hver 4. time. Anlægget justeres af driftspersonalet efter behov. 

 
Der vurderes ikke at være risiko for, at der sker driftsforstyrrelser, som indebærer væ-
sentlig risiko for miljøet, med de sikringsforanstaltninger, som er etableret. 
 

20. Særlige forhold ved opstart / nedlukning af anlæg 
Ved opstart af biodiesel anlægget vil der være et forøget energiforbrug i 4 timer. Dette 
forventes at ske 10 – 15 gange pr. år. 
 
Ved opstart af oliemøllen vil der være et forøget energiforbrug i op til 1 times varighed, 
afhængig af hvor langt driftsstop der har været. Dette forventes at ske 20 – 25 gange pr. 
år. 

 
 
G. OPLYSNINGER OM VALG AF TEKNOLOGI 
 
21. Bedst tilgængelige teknologi (BAT) 

Emmelev A/S producerer rapsolie og rapskager ud fra rapsfrø og videreforarbejder 
rapsolien til biodiesel og andre vegetabilske produkter. Herudover produceres glycerin, 
som er et biprodukt fra fremstilling af biodiesel. 
 
I forbindelse med udvidelse af produktionen indføres ikke nye teknologier, men de eksi-
sterende anlæg udbygges, således at der kan samlet set opnås en mere effektiv pro-
duktion, på grund af bedre udnyttelse af eksisterende basisanlæg som kedelanlæg, kø-
leanlæg, lagre m.v. Efter udvidelsen vil der være et mindre energiforbrug pr. tons fær-
digvarer. 
 
De væsentligste miljøpåvirkninger fra virksomheden vurderes at være energiforbrug, 
emissioner af lugt og methanol, spildevand, affald samt støj. 
 
Emmelev A/S er omfattet af IPPC direktivet, og i forbindelse hermed kan de af EU 
Kommissionen udsendte ”BAT reference documents” finde anvendelse. BAT reference 
dokumenterne beskriver processer og forureningsniveauer samt identificerer de miljø-
præstationer, der er opnåelige ved anvendelse af BAT for den pågældende virksom-
hedstype. Emmelev har undersøgt muligheden for at anvende BAT. 
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Der er ikke konkrete BREF dokumenter som omfatter oliemøller, biodiesel eller lignende 
produktion, men flere af del processerne er beskrevet i andre BREF dokumenter.  
De følgende BREF dokumenter er gennemgået for en vurdering af om der er relevante 
emner i forbindelse med udvidelsen af produktionen på Emmelev: 
 

• BREF 04: ”Industrial Cooling”, december 2001. 
• BREF 13: “Large Volume Organic Chemical Industry”, februar 2003. 
• BREF 16: ”Emissions from Storage”, juli 2006. 
• BREF 17: ”Common waste water and waste gas treatment and management in 

the chemical sector”, februar 2003. 
• BREF 23: ”Food, Drink and Milk Industries”, august 2006. 
• BREF 31: “Organic Fine Chemicals”, august 2006. 
• BREF 33: ”Energy Efficiency”, marts 2008. 

 
Der er udarbejdet tjeklister med oversigt over BAT anbefalinger for relevante BREF do-
kumenter21. 
 
Når der foreligger en miljøgodkendelse er det planlagt at igangsætte opbygning af ISO 
9001 kvalitetsstyresystem, hvilket medfører at BAT anbefalingerne vil blive implemente-
ret.  
 

     21.1  Ændringer i produktionsanlæg 
Med de ekstra varmepander/pressere er det muligt at etablere en totrinsproces og dob-
beltpresning, hvilket medfører, at der kan presses 1 – 1,5 % mere olie ud af rapsfrøene, 
samtidigt med at kapaciteten forøges. 
 
Der etableres et nyt glycerintårn som er identisk med det allerede eksisterende. 
Det nye glycerintårn anvender køletårnene som blev miljøgodkendt i 2007, og der vil 
derfor være en mere effektiv udnyttelse af køletårnene. 
 
Generelt vil der være en bedre energiudnyttelse ved en udbygning af produktionsan-
lægget, dvs. tab ved dampproduktion, varmetab i damprør, ventilationsanlæg, kølesy-
stemer m.v. udgør en mindre del set et forhold til den forøgede produktion. Der etable-
res ikke nye energianlæg, da de eksisterende energianlæg kan klare den forøgede be-
lastning. 
 
Da energiforbruget udgør en af de største miljøpåvirkninger fra virksomheden, arbejdes 
der løbende med at reducere energiforbruget på fabrikken.  
 
I forbindelse med nyindkøb foretages der vurderinger af energiforbruget, og vurderes 
om der med fordel kan etableres energibesparende foranstaltninger eller findes alterna-
tive teknologier med et mindre energiforbrug. Der er udarbejdet procedurer for indkøb af 
udstyr og råvarer, således at energiforbruget inddrages i beslutningsprocessen på linje 
med pris, leveringstid, kvalitet og andre vurderingsparametre. 
 

     21.2  Emission af lugt 
Udsugningen fra kølesystemer og andre procesudsugninger i oliemøllen indeholder lugt.  
 
Der er etableret UV-ozonanlæg med CIP-rensning til lugt rensning.  
Lugtmålinger og beregning af lugtkoncentrationerne i omgivelserne22 viser, at lugtgræn-
serne ikke skulle overskrides. Desuagtet er der med mellemrum konstateret lugt. 
 
Der etableres et ekstra afkast fra rapskagekølerne, der samkøres med eksisterende af-
kast (afkast 1b) via ekstra etableret UV ozonanlæg med CIP-rensning.  

 
21 Bilag 9 - Relevante BAT anbefalinger 
22 Rapportbilag 1 - Lugtmålinger 2006  
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Yderligere informationer om ozonanlægget fremgår af vedlagte materiale23 fra leveran-
døren Jimco A/S. 
 
Der etableres supplerende ozon-generator til optimering af UV-ozonanlæggene. 
 
Der er etableret punktudsugninger på presserne for at begrænse diffuse udslip af lugt til 
produktionslokaler og omgivelser. Punktudsugninger afbrændes i tørreriet. Afbrænding 
er beskrevet i BREF for ”Food, Drink and Milk Industries”. 
 
Det er foretaget vurdering om lugtemissionen fra varmepanderne kan afbrændes. Da 
varmepandernes opgave er at tørre de valsede rapsfrø og forpresset rapskage vil afka-
stet herfra have et højt fugtighedsindhold. Hvis dette afkast skulle afbrændes i tørreriet 
vil det høje fugtindhold medfører en væsentlig forringelse af kapacitet af brænderen i 
tørreriet og samtidig forringe tørreriets effektivitet, da tørringsluften vil indeholde meget 
vand og dermed vil have vanskeligere ved at fjerne vandet fra frøene. 
Desuden er der risiko for at ”cold spots” i rørsystemer og ventilationer vil få fugtighed til 
at kondensere. ”cold spots” kan ikke udelukkes selvom alle rørsystemer og ventilationer 
er isoleret.  
Det vil derfor både være teknisk besværligt og medfører store økonomisk omkostninger 
at brænde luften fra varmepanderne i tørreriet.  
Det må derfor konkluderes at det på nuværende tidspunkt ikke er den bedste tilgængelig 
løsning at afbrænde luften fra varmepanderne i tørreriet.  
 
Der er foretaget yderligere supplerende vurderinger af muligheden for forbedring af lugt-
rensningsanlægget24. 
 
 

     21.3  Emission af methanol 
Der er etableret punktudsugninger fra biodiesel produktionen for at undgå udslip af 
methanol til produktion og omgivelserne. Punktudsugningerne afbrændes i tørreriet. 
 
Afbrænding af methanol fra processen reducerer naturgasforbruget til forvarmning af 
rapsfrø. Målinger har vist, at der kun er et begrænset indhold af methanol i afkastluften 
efter forvarmning. Afbrænding er beskrevet i BREF 17: ”Common waste water and wa-
ste gas treatment and management in the chemical sector”. 
 

     21.4  Emissioner af støv: 
Der er etableret cykloner til at reducere støvemissionen fra rapskagekølerne, således at 
emissionen reduceres til under 40 mg/Nm3. Cykloner til at reducere støvemissionen for 
vådt støv er beskrevet i BREF for ”Food, Drink and Milk Industries”. Støv som udskilles i 
cyklonerne returneres til rapskagen. 
 

     21.5  Køleanlæg 
Ved udvidelsen af produktionen anvendes de eksisterende køletårne, som blev miljø-
godkendt af Miljøcenter Odense i 2007. 
 
Der er ved den valgte køleform tale om anvendelse af kendt, afprøvet teknik: Køletårne 
med såkaldt åben recirkulering af vand. Sådanne industrielle kølesystemer er beskrevet 
i BREF 04 om ”Industrial Cooling”. 
 
Fokus har været rettet imod den samlede energieffektivitet og på at reducere emissioner 
til vandmiljøet. Som udgangspunkt bør mulighederne for genvinding af varme fra pro-
cessen undersøges igen og nye muligheder så vidt muligt implementeres, inden det 
kommer på tale at etablere et egentligt kølesystem. 
 

 
23 Bilag 4 
24 Bilag 10 
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• Der anvendes indirekte kølesystemer hvorved risiko af udslip af stoffer fra pro-
duktionen minimeres. 

• Vandforbruget reduceres ved at foretage vandbehandling af spædevandet. 
• Der anvendes kun kølevandsadditiver i begrænset omfang. 
• Køletårnene er støjsvage, ventilatorer kører med lavt omdrejningstal. 
• Det vil ikke være rentabelt at genvinde varmen fra køletårnene, da der er tale om 

små mængder ved en forholdsvis lav temperatur. 
• Køletårne serviceres og vedligeholdes regelmæssigt. Kølevandet behandles ef-

ter behov for at reducere begroning, alge- og amøbevækst. Kølevandsbassiner-
ne er opdelt i 4 sektioner, således at der efter behov kan foretages rensning af 
kølevandsbassiner, uden at stoppe anlægget. 

  
      21.6 Spildevand og overfladevand 

Der er etableret tankgårde25  
Der foretages opdeling af tankgård 1. 
 
Tankgård 1b, placeret i den sydlige del, bliver således 3.175 m2 (tankgård 1b) og an-
vendes til råvarer og biofuel.  
Den øvrige del, tankgård 1a, der er placeret i den nordlige del, bliver 2.650m2, anvendes 
til oplagring af råglycerol, biodiesel og andre færdigvarer.  
 
Fra tankgård 1a, hvor råglycerol og færdigvare er oplagret, vil overfladevandet sammen 
med vand fra køletårne ledes til vandkamre/olieudskiller i et separat kammer, således at 
tilledning af evt. glycerolholdigt vand, der tilføres forrensningsanlægget kan kontrolleres. 
 
Der er redegjort for at vandkamre/olieudskilleren har tilstrækkelig kapacitet til opstuvning 
af regnvand.26  
 
Virksomheden har undersøgt alternative metoder til forrensning af den resterende del af 
spildevandet, bl.a. etablering af eget biogasanlæg, overdækning af tankgården og andre 
tiltag. Ingen af alternativerne er dog gennemførlige på nuværende tidspunkt. 
Ozonbehandling af det olieholdige spildevand har ligeledes vist sig ueffektivt.  
 
Med de nuværende tiltag forventes virksomhedens spildevandtilladelse overholdt med 
en passende margin. Virksomheden vil dog fortsætte med bestræbelserne på at for-
mindske mængden af organisk materiale i spildevandet og vil derfor udarbejde supple-
rende instrukser til personalet som arbejder ved og omkring tankgårdene med det formål 
at begrænse spild ved diverse manuelle håndteringer til et absolut minimum. Det vurde-
res dog at spild ikke totalt kan undgås og vil derfor til stadighed forekomme. 
 
Overfladevand (regnvand) fra tage, pladser etc., som kun indeholder materiale i be-
grænset omfang, opsamles i en lagune og nyttiggøres ved udsprøjtning på landbrugs-
arealer. 
 

   21.7    Forbrug af vand og hjælpestoffer 
Med produktionsudvidelsen vil der ske en forøgelse af vandforbruget totalt set. Dog for-
ventes vandforbruget pr. tons råvare at falde, på grund af en mere effektiv udnyttelse af 
kedler og køletårne. 
 
 

Der anvendes fortsat methanol til produktion af biodiesel. En stor del af methanolen 
genanvendes i produktionen så forbruget minimeres. Emission er begrænset i overens-
stemmelse med VOC bekendtgørelsen til under 1 kg opløsningsmiddel pr. tons rapsfrø 
og 3 kg opløsningsmiddel pr. tons indkøbt vegetabilsk olie. 

 
25 Bilag 29 - tegning 06014.130B 
26 Bilag 7 - Redegørelse for kapacitet af vandkamre / olieudskiller 
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    21.8   Affald: 

Affaldsproduktionen er forholdsvis begrænset, svarende til en høj udnyttelse af råvarer-
ne, og fravær af en emballagedel. Efter produktionsudvidelsen forventes en affalds-
mængde på 200-300 tons, hvoraf størsteparten affald fra renovering af bygninger (gen-
brugsstation) eller jernskrot (skrothandler). 
 

H. OPLYSNINGER OM FORURENING OG FORURENINGS-BEGRÆNSENDE 
FORANSTALTNINGER 

 
H1   Luft 
 
22.   Emissioner til luft 

 

Emissionerne forøges ved at tilslutte en rapskagekøler til afkast 1b. Nedenstående 
skema er en opdateret oversigt over emissioner fra miljøgodkendelsen af 5. juli 2005. 
 

Emission Luft- 
mængde 

Afkast- 
højde 

Afkast 
nr. 

Proces / anlæg Rensning 

Stof Mængde 
mg/Nm3

(LE/m3) 

 
Nm3/h 
(våd) 

 
m 

1a Varmepander 
Rapskagekøler 
Pillepresse 
 

Cyklon 
Dråbeudskil-
ler 
Ozonfilter 

Vandamp 
Olietåge 
Lugt 
Støv totalt 
MONG 

 
<0,1 

11.000 
40 

 

12.500 72 

1b Varmepande 
Rapskagekøler 
Pillepresse 

Cyklon 
Dråbeudskil-
ler 
Ozonfilter 

Vandamp 
Olietåge 
Lugt 
Støv totalt 
MONG 

 
<0,1 

11.000 
40 

12.500 72 

1c Nedlagt, afkastluft 
afbrændes i tørre-
riet 

   
  

2a Dampkedel 1  NOx 125 5.400 20 
2b Dampkedel 2  NOx 125 4.000 20 
3 Tørreri, soldrenser. 

Afbrænding af 
methanolholdig luft 
fra oliemølle, FA-
ME - produktion og 
udsugning fra 
presser 

Cyklofan Støv totalt 
Lugt 
Methanol 
NOx

40 
370 
25 
41 

 
87.000 20 

4 Hedtolieanlæg  NOx 65 4.700 25,5 
 
Diagram 8 illustrerer luftstrømme i afkastsystem27. 
 
Emissioner af støv og NOx fra de eksisterende kedler er miljøgodkendelsens / Luftvej-
ledningens emissionsgrænser. 
 
De anvendte luftmængder er maksimale luftmængder ud fra flere emissionsmålinger jf. 
målerapporterne er der målt under maksimale forhold. Herudover er der anvendt de 
samme maksimale luftmængder til beregninger for udvidelsen. Lugtemissioner er målt 
under maksimal drift med en lugtemission på 9.600 LE/m3. Der er ved beregning af de 
fremtidige lugtemissioner anvendt en lugtemission på 11.000 LE/m3 dels for det eksiste-
rende anlæg, og dels for udvidelse, således at lugtberegningerne er på den sikre side28. 

                                            
27 Bilag 22 – Luftstrømme i afkastsystem (diagram 8) 
28 Massestrømme fremgår af bilag 2, 3 og 4. 
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Emissionen af methanol vurderes ikke at ændres betydeligt ved udvidelsen, på grund af 
den høje rensningsgrad ved afbrænding i gasbrænderen (>99,99 %). Målingerne viser, 
at der er en god margin fra de målte emissioner og op til emissionsgrænsen for metha-
nol på 300 mg/m3.  
Støvudskillerne er en del af processen, og den frarensede vare tilbageføres til proces-
sen. Rensningsgrader for støv i cykloner og cyklofaner vil være i størrelsesordenen 95 – 
98 %. 
 
 

     22.1  VOC - bekendtgørelsen 
Emmelev er omfattet af VOC Bekendtgørelsen: ”Miljøstyrelsens bekendtgørelse om be-
grænsning af emission af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske op-
løsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg29. 
 
Bekendtgørelsens bilag 2A, pkt. 19 indeholder: ”Ekstraktion af vegetabilsk olie og ani-
malsk fedt samt raffinering af olie, med en tærskelværdi på 10 tons organiske opløs-
ningsmidler pr. år.”  
 
Krav jf. VOC – bekendtgørelsen: 
 

§3. Methanol er ikke klassificeret som kræftfremkaldende, mutagen eller reprodukti-
onstoksisk. Methanol skal ikke mærkes som R40, R45, R46, R49, R60 eller R61. 

 
§6. Der skal udføres periodiske målinger som kontrol af at emissionsgrænserne 
overholdes. En periodisk måling omfatter udtagelsen af mindst 3 prøver af ca. 1 ti-
mes varighed. Periodiske målinger skal udføres som førstegangskontrol inden for 3 
– 6 måneder, og herefter mindst hvert tredje år. 

 
§7. En gang om året skal der indsendes oplysninger der dokumenterer at bekendt-
gørelsens krav er overholdt. 

 
Anlæg for raffinering af vegetabilsk olie skal overholde en total emissionsgrænse, som 
for rapsfrø er 1 kg opløsningsmidler pr. ton rapsfrø og 3 kg opløsningsmidler pr. tons 
indkøbt vegetabilsk olie. 
 
Ved en behandling af 300.000 tons rapsfrø pr. år og 105.000 tons indkøbte vegetabilske 
olier må den totale emission af opløsningsmidler derfor være: 
300.000 tons rapsfrø x 1 kg pr. tons = 300.000 kg 
105.000 tons vegetabilsk olie x 3 kg pr. tons = 315.000 kg 
 
Maksimal emission 615 tons opløsningsmidler. 
 
Emissionsmålinger viser: 
Afkast 1c: 1,159 kg/h x 24 x 360 = 10.014 kg/år = 10 tons methanol pr. år 
Afkast 3c: 2,185 kg/h x 24 x 360 = 18.878 kg/år = 19 tons methanol pr. år 
 
I alt ca. 30 tons methanol pr. år i afkast fra produktionsanlæg. 
Se vedlagte målerapport30. Målingerne er udført som præstationskontrol med maksimal 
drift under målingerne. I måleperioden fra kl. 12.45-16.03 blev der produceret 57.500 kg 
olie svarende til ca. 18 tons pr. time. 
 

• Der er beregnet en diffus emission af methanol på ca. 500 tons pr. år.  
• Den samlede emission af methanol er opgjort til i alt ca. 530 tons pr. år. 
• Den samlede emission er mindre end grænseværdierne i VOC. 

 
29 Bekendtgørelse nr 350 af 29/05/2002 
30 Rapportbilag 2 - Methanolmålinger 
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Den diffuse emission søges holdt på et minimum, anvendelse af natriummethanolat i 
produktionen vil reducere den diffuse emission, da rent methanol er væsentligt mere 
flygtigt end natriummethanolat. I VOC bekendtgørelsen er opstillet emissionsgrænser for 
virksomheder, som raffinerer vegetabilske olier. Disse grænseværdier er opstillet ud fra 
hvad der teknologisk er opnåeligt i den europæiske industri for vegetabilske olier. Em-
melev A/S har en emission på 530 tons, VOC Bekendtgørelsen giver mulighed for en 
emission på 615 tons, således at Emmelev A/S med god margin er under EU-kravet. 
 
 

    22.2   Olietåger 
Der er foretaget måling af olietåger i afkast fra køletårn, varmepander og biodiesel. Må-
lingerne viste: 

• Køletårn: < 0,1 mg/Nm3 
• Varmepander: 1,6 mg/Nm3 
• Biodiesel: 1,6 mg/Nm3 
• Emissionsgrænsen for vegetabilske olier (aerosoler) er 5 mg/Nm3. 

 
    22.3    NOx – emissioner 

 
Indfyret effekt NOx – emission** Kedel Installeret år 

MW mg/Nm3

Dampkedel 1 1992 3,0 125 
Dampkedel 2 2000 4,0 125 
Hedtolieanlæg 2004 3,5 65 
Tørreri 1987 3,5 125 

          ** NOx emissioner for eksisterende kedler er 125 mg/Nm3 jf. Luftvejledningen. 
 
   22.4    Lugtemissioner: 

Ved opvarmning, presning og køling af rapsfrø / rapskager vil der opstå lugt: 
• I tørreriet opvarmes rapsfrøene til ca. 60 °C, og der er kun begrænset lugt ved 

denne forvarmning. 
• Ved konditioneringen i varmepanderne opvarmes rapsflagerne med damp til 95 - 

105 °C. Punktudsugninger som indeholder damp og lugt renses i dråbeudskiller 
og ozonanlæg inden afkast i den 72 m høje skorsten. 

• I presserne presses olien ud af rapsfrøene. Punktudsugninger fra presserne in-
deholder damp og lugt, og føres til afbrænding i forvarmningsanlæg. 

• Rapskagerne varmebehandles med damp og køles i kølerne. Den varme fugtige 
luft har en høj lugtemission og renses i dråbeudskiller og ozonanlæg inden af-
kast i den 72 m høje skorsten. 

• Dårlige rapsfrø kan medføre en større lugtemission og dårligere færdigvarekvali-
tet og afvises derfor i modtagekontrollen. 

• Høje temperaturer vil medføre en forøget lugtbelastning, og afgangstemperatu-
ren fra varmepanderne styres derfor med en termostat. 

 
Lugtende afkastluft renses i et ozonanlæg, der produceres af Jimco A/S (FLO-K 15079) 
og som består af 150 stk. UV-lamper hver på 79 W. Ud fra lugtemissionsmålinger vurde-
res anlægget at have en rensningsgrad på ca. 80 % på afkastluft fra oliemøllen31. 
Der etableres ny udsugningskanaler som tilsluttes fælles skorstens afkast 1b, hvilket gi-
ver en forøget lugt og støvemission.  
Der foretages derfor en dublering af ozonanlægget og CIP anlægget ved udvidelse af 
produktionen, samtidig med at der etableres et yderligere supplerende ozonanlæg fra 
Bio-Aqua A/S. 
 
Ozonanlægget er i 2007 forsynet med et CIP system som automatisk renser ozonan-
læggets rør, således at tilsmudsninger ikke nedsætter kapaciteten af lugtrensningsan-

                                            
31 Bilag 4 - Datablade og testmålinger. 
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lægget, herved sikrer en konstant høj rensningsgrad. Automatisk rensning foretages 
normalt 2 gange i døgnet og har en varighed på 20 – 30 minutter. Med udvidelsen etab-
leres to sektioner af ozonanlægget, som begge anvendes under normal drift. Under 
rensningen af 1. sektion ledes den samlede afkastluft gennem 2. sektion på ozonan-
lægget. CIP-anlægget anvendes kl. 04 og kl. 22. 
 
Emissionen af ozon fra det eksisterende UV-ozonanlæg er mindre end grænseværdier-
ne i arbejdsmiljøet som er 0,2 mg/m3. Da spredningsfaktoren (S) er mindre end 250 m3 
pr. sekund, er det ikke nødvendigt at foretage OML-beregninger, og afkast skal føres 
over tag. 
 
Emmelev ønsker at etablere supplerende lugtrensning med en ozongenerator som do-
serer ozon i de eksisterende reaktionskamre. Der kan maksimalt doseres 20 ppm ozon 
(40 mg/m3). Ved andre tilsvarende anlæg er der ikke set målbare emissioner i nærhe-
den af afkastet. 
 
Afkast 1c er nedlagt, den samlede udsugningsluft fra biodieselanlægget føres nu til af-
brænding i rapsforvarmerens gasbrænder. 
 
Der er foretaget lugtmålinger udført som præstationskontrol med maksimal produktion af 
olie og rapsfrø. På måledagen blev der behandlet ca. 335 tons olie (14 t/h) og behandlet 
ca. 630 tons rapsfrø (26 t/h), alle 9 presser var i drift. 
 
I de videre beregninger er der konservativt anvendt maksimale enkeltværdier fra 2006 
målingerne: 
 

• Afkast 1a: 11.000 LE/m3 
• Afkast 1b: 11.000 LE/m3 
• Afkast 3: 370 LE/m3 

 
Disse emissioner forventes reduceret ved etablering af ozongeneratoren. Virkningsgra-
den for UV-ozonanlægget er ca. 80 %, ved etablering af supplerende ozondosering for-
ventes en forøget virkningsgrad. Se endvidere Bilag 10 som er en detaljeret vurdering 
og beskrivelse af lugtrensningssystemet. 
 
Der etableres ekstra afkast fra rapskagekøler (afkast 1b) med samme emission som af-
kast 1a.  
 
Placering af afkast er vist på vedlagte tegninger32,33.     
 

 
23. Emissioner fra diffuse kilder 

Aflæsning af rapsfrø foregår indendørs i hallerne, således at der ikke forekommer bety-
dende diffuse støvkilder. 
 
Diffuse lugtemissioner søges holdt på et minimum ved at etablere punktudsugninger på 
pressere og varmepander. Punktudsugningerne er afbalanceret således at der ikke su-
ges for meget damp (og lugt) ud af presser og varmepander, da dette vil medføre et 
væsentligt større energiforbrug og en større samlet lugtemission. Vedlagte tegninger vi-
ser luftafkast og punktudsugninger. 
 
Der er en række forskellige mulige lugtkilder på virksomheden: 

 
32 Bilag 22 – Diagram 8 
33 Bilag 30 – Tegning 06013.151M, Bilag 31 - Tegning 06013.155E  
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• Køletårne til glycerinanlæg kan afgive diffus lugt pga. medrevne urenheder fra 
destillationen. Kølevandet kan behandles med væksthæmmende midler for at 
mindske lugtemissionen. 

• Åbne porte til oliemøllen kan medføre lugtemissioner, og portene holdes derfor 
normalt lukket i aften- og natperioden. 

• Spildevandsrensningsanlæg vurderes kun i begrænset omfang at afgive diffus 
lugt. 

• Rapskagelager kan afgive diffus lugt fra den varme rapskage som tilføres lage-
ret. For at begrænse lugt herfra, holdes porte lukket i aften og natperioden. 

 
 
Diffuse emissioner af methanol begrænses ved at der er etableret punktudsugninger på 
produktionsudstyr. Ventilationssystemets udformning fremgår af vedlagte tegninger34. 
 
Der er diffuse lugtemissioner forskellige steder på virksomheden, men der vurderes dog 
ikke at være væsentlige diffuse lugtemissioner ved nabobeboelser som er 3 – 400 m fra 
de diffuse lugtkilder. 
 
 

24. Afvigende emissioner ved opstart / nedlukning 
Ved opstart af biodiesel anlægget er der et forøget energiforbrug i ca. 4 timer.  
Dette forventes at ske 10 – 15 gange pr. år. 
 
Ved opstart af oliemøllen vil der være et forøget energiforbrug i op til 1 times tid, afhæn-
gig af hvor langt driftsstop der har været. Dette forventes at ske 20 – 25 gange pr. år. 
 
Der er udarbejdet instruktion for opstart og nedlukning af glycerinanlægget. Når denne 
følges, er der ikke nogen væsentlig risiko for forøgede udledninger til miljøet eller øget 
energiforbrug. 
 
 

25. Beregning af afkasthøjder 
Der er foretaget OML-beregninger for methanol, støv og lugt. 
 
Der er anvendt et koordinatsystem med den 72 m høje skorsten som centrum (koordina-
terne 0,0). For afkast 1a og 1b er der anvendt en ækvivalent skorstensdiameter, tørreri-
afkastene er betragtet som 2 separate kilder. 
 
Terrænet omkring virksomheden i en afstand fra 0 – 2000 m fra skorstenen varierer op 
til 20 m i forhold til skorstensfoden. Terrænvariationerne har kun marginal betydning, da 
virksomheden er placeret højt.  
 
Der er foretaget OML- beregninger med de faktiske terrænforhold i området, terræn 
fremgår af beregningsudskriften35,36. 
 
Der er anvendt en receptorhøjde på 1,5 m. 
 
 

   25.1    Støv: 
Der er foretaget OML-beregninger af koncentrationen af partikler < 10 μm i omgivelser-
ne ud fra de ændrede forhold. Beregningerne viser en maksimal 99 % fraktil på 0,06 
mg/m3, og B – værdien på 0,08 mg/m3 overskrides ikke. 

 
34 Bilag 32 – Tegning 06013.156F 
35 Bilag 5 
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    25.2   Ozon: 

Der er foretaget OML-beregninger af ozon immissionen efter etablering af ozongenera-
toren. Beregningerne viser at B-værdien på 0,01 mg/m3 overskrides ikke36. 
 
Beregningen er konservativ, da OML-modellen ikke taget hensyn til, at der vil ske en 
kemisk omdannelse mellem skorstenen og receptorpunktet. Da ozon er en ustabil og 
reaktiv gas vil størstedelen spaltes til O2. 
 

   25.3    Lugt: 
Den reviderede lugtrapport 3180-237 viser at lugtimmissionen ved boliger i virksomhe-
dens omgivelser er mindre end 10 LE/m3. I 200 m’s afstand fra skorstenen er der be-
regnet en maksimal lugtimmission fra alle afkast på 8 LE/m3. Jf. miljøgodkendelsen af 4. 
juli 2001 må virksomhedens lugtbidrag ved boliger i omgivelserne ikke overstige 10 
LE/m3. 
 
Der er foretaget beregning af immissionen for lugt ud fra de ændrede forhold.  
 
Lugtemissionen er korrigeret til 1 minuts midlingstid ved at gange emissionen med √60 
og korrigeret med en faktor 10-6, så beregningsudskriften netop har enheden LE/m3. 
 
Inddata til OML- beregningen er vedlagt som bilag 4, udskrift fra OML38. Til illustration af 
lugtudbredelsen er der udarbejdet et lugtudbredelseskort, se bilag 5 side 8 og 9. Den 
forøgede produktion giver anledning til et maksimal 99 % fraktil ved boliger på 6 - 8 
LE/m3. 
 
Miljøgodkendelsens krav på 10 LE/m3 ved boliger overskrides ikke. 
 
Emmelev A/S vil løbende undersøge behovet for at forbedre nuværende og fremtidige 
luftrensningsmetoder, således at immissionen kan reduceres yderligere. Dette vil foregå 
i samarbejde med leverandører og myndighederne.  
 
Der er foretaget supplerende vurderinger af lugtrensningsanlægget.  
Lugtrensningsanlægget er forsynet med automatisk rensning (CIP-anlæg) for at undgå 
at rensningsgraden nedsættes. Der er etableret 2 parallelle lugtrensningsanlæg, således 
at udsugningsluften kan renses i det ene anlæg når det andet anlæg renses. Under 
rensning reduceres rensningsgraden fra ca. 80 % til ca. 40 %. Med en konstant rens-
ningsgrad på 80 % er lugtbidraget ved nærmeste boliger 6 – 8 LE/m3 med en konstant 
rensningsgrad på 40 % er det maksimale lugtbidraget ved boliger 10 – 11 LE/m3. CIP-
anlægget anvendes 2 gange i døgnet (kl. 04.00 og kl. 22) og har en varighed på 20 – 30 
minutter. 
 
Der er foretaget supplerende vurderinger af lugtbidraget set i forhold til nærmeste bolig-
område som er placeret ca. 900 m sydøst for skorstenen. 
Ved normal drift er lugtimmissionen i boligområdet 1 – 2 LE/m3 (se bilag 5 side 8 og bi-
lag 5 side 9), med CIP anlægget i drift (20 – 30 minutter kl. 4 og kl. 22) er lugtimmissio-
nen i boligområdet 5 – 7 LE/m3  36. 
 
Ovenstående beregninger er udført ud fra de nuværende forhold. Som tidligere beskre-
vet etablerer Emmelev supplerende lugtrensning i form af ozongeneratorer. Ved dose-
ring af ozon i de to reaktionskamre til UV-ozonanlæggene forventes en forbedret rens-
ningsgrad.  

 
36 Bilag 10 
37 Rapportbilag 1 - Lugtmålinger  
38 Bilag 5 - Modelbeskrivelse 
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Vurdering af mulighed for yderligere reduktion af lugtimmission: 
Emmelev overholder under normal drift med god margin et immissionskrav på 10 LE/m3 
i boligområder. Når lugtrensningsanlæggene rengøres i 2 x 20 – 30 minutter om dagen 
forøges immissionen fra 1 – 2 LE/m3 til 5 – 7 LE/m3. 
 
Hvis Emmelev skulle overholde et krav på 5 LE/m3 i boligområder også når CIP anlæg-
get er i drift kl. 04-04.30 og kl. 22-22.30, skal der foretages en reduktion af lugtemissio-
nen. 
 
Der vurderes at være 2 primære muligheder for reduktion af lugtbidraget når CIP an-
lægget er i drift: 
 

• Etablering af en yderligere lugtrensningssektion.  
• Reducere luft- og/eller lugtmængder som ledes til rensning. 

 
Reduktion af luft- og lugtmængder som føres til rensningsanlægget kan ske ved at føre 
afkastluften fra de 4 varmepander til afbrænding i tørreriet. Luftmængden fra disse an-
læg er varm og fugtig, og er en betydende lugtemission. Der vil dog ske en reduktion af 
kapaciteten på forvarmningsanlægget når der tilføres vanddampe fra varmepanderne. 
Luftmængderne til skorstenen vil fremover bestå af 2 x 14.800 m3/h (ved driftstilstan-
den). Hvis afkastluften fra varmepanderne afbrændes kan der fratrækkes ca. 2.500 m3/h 
(ved driftstilstanden). 
OML-beregningerne viser, at når denne luftmængde fjernes fra luftstrømmen, vil immis-
sionen ved nærmeste boligområde ikke overskride 5 LE/m3 når CIP anlægget er i drift. 
Denne beregning er på den sikre side, da der også vil ske en reduktion af lugtkoncentra-
tionen, da lugtkoncentrationen fra udsugningen fra varmepanderne er mange gange 
større end lugtkoncentrationen fra køleren.  
 

   25.4    Methanol: 
Der er foretaget OML-beregninger af koncentrationen af methanol i omgivelserne. Be-
regningerne viser en maksimal 99 % fraktil på 0,15 mg/m3, og B – værdien på 0,3 mg/m3 
overskrides ikke. 
 
Der er yderligere foretaget en OML-beregning af methanol immissionen under forud-
sætning af, at der ikke kan foretages afbrænding af methanol i tørreriet f.eks. på grund 
af et nedbrud. I denne situation ledes den metanolholdige punktudsugning direkte til af-
kast i den 72 m høje skorsten.  
 
Der blev foretaget en måling af methanol emissionen som viste 12.000 mg/Nm3, denne 
emission vurderes at være den absolut maksimale emission, der er på den sikre side 
forudsat at den samlede luftmængde på 7.300 m3/h føres ubehandlet til skorstenen. 
 
Der er beregnet en maksimal 99 % fraktil på 0,152 mg/m3 som med god margin er min-
dre end B-værdien for methanol på 0,3 mg/m3    .39

 
 

    25.5   Vegetabilske olier (aerosoler): 
Vegetabilske olier (aerosoler) har en B-værdi på 0,01 mg/m3 og er et hovedgruppe I, 
klasse 1 stof med en emissionsgrænse på 5 mg/Nm3. 
 
Der er foretaget målinger af olietåger (aerosoler) på afkast fra produktionen. På afkast 
fra kølere er der konstateret emissioner under detektionsgrænsen som er 0,1 mg/Nm3, i 
afkast fra biodiesel og varmepander er der målt 1,6 mg/Nm3. Der er som målingerne vi-
ser ikke emissioner af olietåger af betydning fra kølerne, men OML-beregningerne er 

 
39 Bilag 12 - OML-beregninger 
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konservativt foretaget under forudsætning af en emission på 1,6 mg/Nm3 på begge pro-
cesafkast. 
 
Der er beregnet en maksimal 99 % fraktil på 0,000074 mg/m3, som med stor sikkerhed 
er mindre end B-værdien på 0,01 mg/m3  40. 
 
 

    25.6   NOx
Der er ikke ændringer af timeemissionerne for NOx, da der ikke foretages udskiftning, 
ombygning eller ændringer af kedelanlæg. Dampkedlerne skal overholde emissions-
grænserne for eksisterende naturgasfyrede kedler som er 125 mg/Nm3 jf. luftvejlednin-
gens afsnit 6.2. Dampkedlerne er forsynet med modulerende brændere, og en forøgelse 
af produktionen vil medføre at kedlerne i en større del af tiden vil køre med højere be-
lastning. 
 

 
H2   VAND 
 
26.   Spildevand – mængde og sammensætning. 

De samlede spildevandsmængder til bortskaffelse forventes at udgøre maksimalt 6.500 
m3 vand årlig, hvortil kommer 15.000 m3 regnvand. Regnvandet ledes direkte til lagune 
øst for Norupvej for senere anvendelse til vanding af landbrugsjord. 
 

     26.1  Spildevand – mængde og indhold 
Spildevandsdelen ledes til Otterup Renseanlæg i henhold til gældende Spildevandstilla-
delse41. Spildevandet vil typisk indeholde: 
 

Stof 
 

Indhold pr L Spildevands 
tilladelse max 
Indhold pr L 

Samlet udled-
ning pr år 

Spildevands 
tilladelse pr år

 
Vand   6.500 ton 9.125 ton 

     
COD 42 12 g/L  84 ton 99 ton 
BI5  

43 6 g/L  42 ton 44 ton 
Olie og Fedt 50 mg/L 100 mg/L 350 kg 913 kg 

Kvælstof ( N ) 20 mg/L  140 kg Ingen grænse
Fosfor ( P ) 10 mg/L 75 mg/L 70 kg 456 kg 

     
PH værdi 7-9 6,5-9   

 
For såvel 2008, 2009 og 2010 er alle udlednings krav for spildevand overholdt. 
 
 

     26.2  Overfladevand – mængde og indhold 
Overfladevand fra tage og befæstede arealer hos Emmelev A/S og en del af Emmelev-
gyden føres til lagune øst for Norupvej for anvendelse til vanding af de omgivende land-
brugsarealer. Afhængig af regnmængden vandes cirka 15.000 m3 vand på arealerne. 
 
Vandingen foretages i medfør af Slambekendtgørelsens44 regler samt i henhold til tilla-
delse af 2. maj 2002 med senere tilføjelser45. 

                                            
40 Bilag 11 
41 Bilag 13 - Spildevandstilladelse 
42 Chemical Oxygen Demand – kemisk iltforbrug 
43 Biokemisk Iltforbrug i 5 døgn  
44 Bekendtgørelse nr. 1650 af 13/12 2006 
45 Bilag 13 - Udsprøjtningstilladelse af 2/5 2002 + arealudvidelse til udsprøjtning af 10/4 2010 
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Udsprøjtning foretages ikke i perioden 1. oktober til 1. februar i hvilket tidsrum vandet 
opbevares i den etablerede lagune. Lagunen kan rumme 23.000 m3 vand.  
Da Nabovirksomheden Danish Agro ikke længere udleder overfladevand til bassinet, er 
der nu en betydelig reservekapacitet i lagunen. 
 
Virksomheden råder over 22 HA landbrugsjord på hvilke der kan vandes fra lagunen. 
Vandet vil typisk indeholde: 
 

Stof 
 

Indhold pr L Samlet udled-
ning pr år 

Udledning 
Pr HA 

 

Maksimal 
udledning 
Pr HA  3

Vand  15.000 m3 700 m3 3.000 m3

Kvælstof ( N ) 25 mg/L 375 kg 20 kg 170 kg 
Fosfor ( P ) 8 mg/L 120 kg 7 kg 30 kg 

Tørstof 1000 mg/L 1500 kg 700 kg 7.000 kg 
 
 

     26.3  Maximale udledninger og variation 
Mængderne af spilde- og overfladevand til udledning kan variere betragtelig over de en-
kelte dage – således: 
 art Maksimal 

 udledning
Maksimal 
udledning
pr døgn 

Gennemsnitlig 
udledning 
pr døgn 

Minimum 
udledning 
pr. døgn 

 
 pr år 
   

7.000 m3
 

30 m3
 

25 m3
 

0 m3 Spildevand 
   

30.000 m3
 

1.000 m3
 

137 m3
 

0 m3Regnvand  
 
 

      26.4 Køletårne 
Under tømning af køletårnet vil 30 – 100 m3 bliver ledt til tankgård 1a og derfra videre til 
vandkamre/olieudskiller.  
 
Køletårnene kan eventuelt tilsættes et væksthæmmende middel mod alger og bakterier 
for at mindske biologisk vækst og lugtgener. Dette vil dog blive gjort i det mindst mulige 
omfang for at sikre kvaliteten af kølevandet i forhold til rensningsanlægget.   
 
 

      26.5 Sandfang og olieudskillere 
Virksomhedens centrale olieudskiller kan rumme godt 600 m3, og består af 10 kamre, 
der ikke er tilsluttet sandfang. 
Der blev etableret en mindre gennemløbsbrønd i forbindelse med oprettelsen af vaske-
pladsen. Vand fra vaskepladsen løber gennem et sandfang på et par m2 inden det løber 
til den mindre olieudskiller på 15 m3, hvorefter det løber til et særskilt kammer i olieud-
skiller/vandkamre.  
 

      26.6 Rensningsmetoder for spildevand 
Forinden spildevandet udledes til offentligt renseanlæg sker der en forrensning på virk-
somheden, hvor en del af det organiske materiale renses fra via båndfilter. Det fraren-
sede slam genanvendes til biogasfremstilling eksternt46. 
 
Renseanlægget er et mekanisk-kemisk renseanlæg og består af en fældningsenhed, 
båndfilterenhed og styringsenhed. Anlægget fraseparerer olie og fedtstoffer sammen 
med andet organisk materiale fra spildevandet. Under denne proces fremkommer en 
slamdel og en renset vanddel. 
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46  Bilag 6 - Slamdeklaration 
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Fældningsenheden: 
Spildevand pumpes ind i kammer 1 i fældningsenheden hvor der tilsættes fældnings-
middel. Udfældningen sker under omrøring og har en virkningstid på min. 2 minutter in-
den det som overflow løber til kammer 2 i fældningsenheden. Under overflow foretages 
pH – regulering. Efter yderligere min. 2 minutters virkningstid ledes vandet ved overflow 
til kammer 3 i fældningsenheden. I dette overflow tilsættes en forudblandet polymer-
lopløsning, som under indpiskning og omrøring bevirker en flokkulering ind i båndfil-
terenheden. 
 
Båndfilterenheden: 
Vandet med de flokkulerede urenheder løber ind over båndfilterdugen. Vanddelen løber 
gennem dugen og partiklerne tilbageholdes på bånddugen. Efterhånden som partiklerne 
blokerer filterdugen, vil vandstanden stige og en niveauføler giver signal til at filterbån-
det kører frem. Nyrenset filterdug fremkommer igen i bunden, og vandet kan igen passe-
re og vandstanden vil igen falde og niveauføleren vil give signal til at stoppe båndet ind-
til vandstanden igen stiger. 
Under fremkørsel af filterbåndet transporteres partiklerne op til båndfiltrets topvalse, 
hvor slampartiklerne falder af båndet, og båndet skrabes af en plastskinne før det spu-
les med rent vand på bagsiden. Spulevandet opsamles i en bakke og kan herfra ledes 
retur til buffertank eller indløbet til fældningsdelen. 
I bunden af filterkarret samles det filtrerede vand, hvorfra det ledes til lagertanke for 
spildevand og herfra videre til det kommunale renseanlæg. 
 

      26.7 Fremtidige forhold: 
Der foretages opdeling af tankgård 1. 
 
Tankgård 1b, placeret i den sydlige del, bliver således 3.175 m2 (tankgård 1b) og an-
vendes til råvarer og biofuel. 
Den øvrige del, tankgård 1a, der er placeret i den nordlige del, bliver 2.650 m2, anven-
des til oplagring af råglycerol, biodiesel og andre færdigvarer. 
 
Fra tankgård 1a, hvor råglycerol og færdigvare er oplagret, vil overfladevandet sammen 
med evt. vand fra køletårne ledes til vandkamre/olieudskiller i et separat kammer. Der-
ved opnås en bedre kildesortering for evt. glycerolholdigt vand og en bedre styring af 
vand til forrensningsanlægget. 
 
Der er udarbejdet instrukser og skemaer til personalet som arbejder med forrensnings-
anlægget vedrørende håndtering og styring af udledning til offentlig renseanlæg. 
 

 
27. Afledning/udledning af spildevand 

Se pkt. 26. 
 
 
28. Opblandingsforhold for spildevand 

Der sker ikke direkte udledning til vandløb, søer eller havet.  
 
 

29. Direkte udledning af kvælstof / fosfor. 
Der sker ikke direkte udledning af kvælstof eller fosfor. 
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H3  STØJ 
 
30. Støjkilder 
 

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 disse målinger og beregninger er der forskellige mindre ændringer. 
 
De væsentligste støjkilder på virksomheden er: 
• Kørsel på virksomheden 
• Beluftningsventilatorer 
• Glycerinanlæg 
 

      30.1 Nye og ændrede støjkilder: 
I forhold til de tidligere støjmålinger er der følgende ændringer 
 
• Antallet af køretøjer til og fra virksomheden forøges fra 50 pr. dag til 75 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). 
 
Kildestyrker for eks. og nye stationære støjkilder samt for køretøjer fremgår af vedlagte 
støjrapport – ”Miljømåling – Ekstern Støj” – rapport nr. 070447

 
 

      30.2 Støj fra maskiner i bygninger: 
Nye maskiner som presse og varmepande er placeret i hal 1. I støjberegningerne er 
medtaget støjbidraget fra åben port i gavlen (støjkilde 5) og støjbidraget fra bygninger 
(støjkilde 6). Disse støjkilder giver et støjbidrag som er 10 – 20 dB(A) under støjgræn-
sen om natten og giver således ikke noget betydende støjbidrag. 
 
Biodieselanlægget er placeret i hal 2, og i støjberegningerne er medtaget støjbidraget 
fra åben port i gavlen (støjkilde 2) og støjbidraget fra bygninger (støjkilde 3). Disse støj-
kilder giver et støjbidrag som er mere end 20 dB(A) under støjgrænsen om natten og gi-
ver således ikke noget betydende støjbidrag. 
 
På denne baggrund vurderes at produktionsudvidelserne i hal 1 og 2, herunder udskift-
ningen og udvidelsen af presser/varmepander ikke vil give betydende ændringer af støj-
bidraget ved naboer. 
 
 

      30.3 Intern trafik: 
Trafikstøj beregnes ved hjælp af data fra Støjdatabogen fra Lydteknisk Institut samt op-
lysninger fra virksomheden om antal køretøjer og køreveje. 
 
Antallet af køretøjer forøges i forhold til de tidligere beregninger, da der på grund af den 
forøgede produktion vil ske en forøgelse af de tilførte mængder rapsfrø, rapsolie, og ud-
leverede mængder biodiesel, rapsolier, rapskager og glycerin.  
 
 
 

                                            
47 Rapportbilag 3 - Rapport 0704 om ekstern Støj 
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Der er forudsat følgende køreruter og antal køretøjer, køreruterne er vist i støjrappor-
ten48: 
 
 
Rute 1: Kørsel til brovægt ved administrationsbygningen syd for Emmelevgyden 
Tidsrum Antal køretøjer 

nuværende 
Antal køretøjer 

Fremtidigt 
kl. 07 – 18 [pr. 8 timer] 50 75 
kl. 18 – 22 [pr. time] 0 2 
kl. 22 – 7 [pr. ½ time] 0 1 

 
Rute 2: Indlevering af frø 
Tidsrum Antal køretøjer 

nuværende 
Antal køretøjer 

Fremtidigt 
kl. 07 – 18 [pr. 8 timer] 20 30 
kl. 18 – 22 [pr. time] 0 2 
kl. 22 – 7 [pr. ½ time] 0 1 

 
Rute 3: Indlevering/Udlevering af biodiesel/olie (når der indkøbes planteolier) 
Tidsrum Antal køretøjer 

nuværende 
Antal køretøjer 

Fremtidigt 
kl. 07 – 18 [pr. 8 timer] 8 30 
kl. 18 – 22 [pr. time] 0 2 
kl. 22 – 7 [pr. ½ time] 0 1 
 
 
Rute 4: Udlevering af rapskager 
Tidsrum Antal køretøjer 

nuværende 
Antal køretøjer 

Fremtidigt 
kl. 07 – 18 [pr. 8 timer] 17 20 
kl. 18 – 22 [pr. time] 0 2 
kl. 22 – 7 [pr. ½ time] 0 1 
 
Rute 5: Kørsel med gummiged hal 1 
Tidsrum Antal minutter 

nuværende 
Antal minutter 

Fremtidigt 
kl. 07 – 18 [pr. 8 timer] 20 40 
kl. 18 – 22 [pr. time] 0 20 
kl. 22 – 7 [pr. ½ time] 0 0 

 
Rute 6: Kørsel med gummiged hal 1-2 
Tidsrum Antal minutter 

nuværende 
Antal minutter 

Fremtidigt 
kl. 07 – 18 [pr. 8 timer] 20 40 
kl. 18 – 22 [pr. time] 0 20 
kl. 22 – 7 [pr. ½ time] 0 0 
 
Rute 7: Kørsel med gummiged hal 2 
Tidsrum Antal minutter 

nuværende 
Antal minutter 

Fremtidigt 
kl. 07 – 18 [pr. 8 timer] 20 40 
kl. 18 – 22 [pr. time] 0 20 
kl. 22 – 7 [pr. ½ time] 0 0 

                                            
48 Rapportbilag 3 – Støjrapport. 
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Trafikken er opdelt på dag/aften/nat i medfør af Miljøstyrelsens fastsættelse af grænse-
værdier for støjbelastning: 
 
• For dagperioden kl. 07.00 – 18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest 

belastede tidsrum på 8 timer. 
• For aftenperioden kl. 18.00 – 22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den 

mest støjbelastede time. 
• For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den 

mest støjbelastede halve time. 
 
Dette medfører at: 
• 75 køretøjer pr. 8 timer i dagtimerne giver mulighed for 103 køretøjer i dagperioden. 
• 2 køretøjer pr. time i aftenperioden giver mulighed for 8 køretøjer i aftenperioden. 
• 1 køretøj pr. ½ time i natperioden giver mulighed for 18 køretøjer i natperioden. 
• Samlet teoretiske maksimalt antal køretøjer pr. døgn er dermed 129. 
 
Ved maksimal drift vil der komme omkring 100 køretøjer pr. døgn på hverdage i dagti-
merne, der vil enkelte dage være trafik i aften- og natperioden. En trafik på gennemsnit-
lig 100 køretøjer pr. døgn svarer til en omsætning på ca. 3.000 tons pr. døgn.  
 
I antallet af køretøjer kan samme fysiske lastbil godt tælles med flere gange, fordi at i 
praksis vil ca. 50% af alle lastbiler som leverer rapsfrø også læsse rapskager og for 
lastbiler, der leverer vegetabilsk olie, vil ca. 75% kører væk med et læs biodiesel.  
 
Ud over ovennævnte intern trafik, kan der komme enkelte køretøjer i weekenden som er 
medtaget i støjberegningerne. Detaljeret oversigt over intern trafik fremgår af vedlagte 
Støjrapport49. 

 
 
31. Støjdæmpende foranstaltninger 
 

• Nye maskiner placeres indendørs i produktionsbygningen og vurderes ikke at give 
noget betydende støjbidrag. 

• Der er etableret støjsvage køletårne. 
• Tørreriafkast er forsynet med lyddæmpere. 
• Ny ventilator (afkast 1b) støjdæmpes så støjbidraget er mere end 20 dB(A) under 

støjgrænserne, svarende til støjbidraget fra den eksisterende ventilator (pos. 004 i 
støjberegningerne). 

• Der er etableret en 2,5 m høj jordvold i det nordlige skel. 
• Ozongeneratorer placeres indendørs og vil derfor ikke give noget betydende støjbi-

drag. 
 
Da det beregnede støjbidrag er op til 2 dB(A) over støjgrænserne om natten, foretages 
der støjdæmpning. Der er foretaget en beregning af hvilke støjdæmpende foranstaltnin-
ger der skal foretages50: 
 
• Pos. 005 – Åben port ved nordgavl af hal 1. Porten holdes nu lukket efter kl. 16, det-

te giver en støjdæmpning min. 20 dB(A) i aften og natperioden. 
• Pos. 009 – Ventilatorer til beluftning ved hal 12 skal lyddæmpes med 10 dB(A). Det-

te sker ved at montere lydisolerende materiale i de eks. ventilatorkasser. Beluft-
ningsventilatorerne anvendes kun omkring høstperioden. Lyddæmpning foretages 

 
49 Rapportbilag 3 – Støjrapport.  
50 Bilag 8 - Beregning af støjbidrag 
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inden førstkommende høst efter at miljøgodkendelsen foreligger. Lyddæmpning af 
de 4 beluftningsventilatorer kan udføres for i alt ca. 50.000 kr. 

• Pos. 104 – Glycerintårn (22 m’s højde) skal lyddæmpes med 10 dB(A). Dette er sket 
ved at flytte den støjende vakuumpumpe ned i mixertankgården i et rum for sig selv. 

• Pos. 204 – Nyt glycerintårn (22 m’s højde) skal lyddæmpes med 10 dB(A). Tårnet 
udføres derfor på tilsvarende måde som det eks. glycerintårn. 
 
 

32. Beregning af det samlede støjniveau 
 

            32.1 Forudsætninger for beregningerne: 
• Terræn betragtes som fladt i beregningsområdet. 
• Der regnes med 1 refleksion og en refleksionsdybde på 2. 
• Reflektionstab på egne bygninger: 1 dB(A). 
• Terræn er betragtet som hårdt på virksomhedens befæstede arealer og veje. 
• Øvrige områder er betragtet som blødt terræn. 
 
Der er beregnet et samlet fremtidigt støjbidrag fra virksomheden i 3 immissionspunkter.  
 
• R1 er placeret ved beboelse i landzone nordøst for. 
• R2 er placeret ved beboelse i landzone sydøst for. 
• R3 er placeret i skel til erhvervsområdet øst for. 
 
Punkterne R1,R2 og R3 vurderes at være de mest støjbelastede ved omkringliggende 
beboelser i landzone51.  
 
I følgende skema er det samlede støjbidrag fra virksomheden angivet i dB(A), sammen-
holdt med støjgrænserne i miljøgodkendelserne, i pos. R3 er der sammenlignet med 
støjgrænserne for erhvervsområde. 

 
 

Tidsrum Pos. R1 
dB(A) 

Pos. R2 
dB(A) 

Pos. R3 
dB(A) 

Hverdage kl. 7-18 
Eksisterende anlæg 
Udvidelse før støjdæmpning 
Udvidelse efter støjdæmpning 
Støjgrænse 

 
40 
41 
40 
55 

 

 
42 
42 
40 
55 

 

 
 

60 
56 
60 

 
Hverdage kl. 18-22 
Eksisterende anlæg 
Udvidelse før støjdæmpning 
Udvidelse efter støjdæmpning 
Støjgrænse 
 

 
40 
41 
40 
45 

 

 
41 
42 
39 
45 

 

 
 

60 
56 
60 

 
Hverdage kl. 22-7 
Eksisterende anlæg 
Udvidelse før støjdæmpning 
Udvidelse efter støjdæmpning 
Støjgrænse 
 

 
40 
41 
40 
40 

 
41 
42 
39 
40 

 
 

59 
55 
60 

 
Der er herudover foretaget støjberegninger ved det rekreative område syd for. Bereg-
ningerne viser et støjbidrag på 37 – 38 dB(A) efter støjdæmpning, således at en støj-
grænse på 40 dB(A) kan overholdes. 
 

                                            
51 Placering af immissionspunkter er vist på bilag 1. 
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Der er i forbindelse med de foretagne støjmålinger på virksomheden ikke konstateret ty-
deligt hørbare toner eller impulser i immissionspunkterne. Ved produktionsudvidelsen 
bliver der ikke etableret nye støjkilder, som vil medføre tydeligt hørbare toner eller im-
pulsstøj i immissionspunkterne. 
 
Jf. miljøgodkendelsen fra Fyns Amt, juli 2005, er der i pos. R3 sammenlignet med støj-
grænserne for erhvervsområde. I et tillæg til lokalplan nr. L-E3-01 fra marts 2009 tilpas-
ses nabovirksomheden til erhvervsområde og dermed støjgrænser på 60/60/60 dB(A).  
 

      32.2 Konklusion om støjkilder 
Beregningerne viser, at udvidelsen af produktionen efter støjdæmpning har lille indfly-
delse på støjbidraget i de 3 immissionspunkter. Set i forhold til kontrolmålinger af støjen 
i oktober 2005 er der kun marginale ændringer. Ud over de nævnte ændringer i i pkt. 30 
- 32, vurderes der ikke at være væsentligt ændrede forudsætninger for støjberegninger-
ne. 
Udvidelsen vil ikke medføre at de allerede gældende støjgrænser overskrides.  
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H4  AFFALD 
 
33. Sammensætning og mængde af affald 

 
Der vil ikke komme nye typer affald fra virksomheden, hvorimod der vil ske en forøgelse 
af de nuværende affaldstyper på grund af den forøgede produktion. 
Art Beskrivelse Mængde pr. 

år 
 

Maks. Oplag Opbevaring og an-
vendelse / bortskaf-
felse 

Bundslam fra dråbe  
udskiller før 72 m 
skorsten 

Olieslam: 
Rapsolie og deri-
vater 
Glycerin 
MONG 

< 1 tons < 1 tons Forekommer sjældent, 
bortskaffes efter aftale 
med kommunen 

Affald fra glycerin-
blegning 

Brugt aktivt kul 120 tons 10 tons Sendes til regenere-
ring eller forbrænding 

Rensning af rapsfrø Sten, halm og frø 10-40 tons 3 tons Sælges til genanven-
delse 

Bundfald fra vaske-
pladsens sandfang 

Sten / grus 20 tons 5 tons Tømmes og bortskaf-
fes til godkendt mod-
tager via den kommu-
nale tømningsordning 

Jern fra reparation 
af maskiner 

Gammelt jern 40–100 tons 1 stk. 6 m3 
container + 1 

stk. 20 m3 
container 

Sælges til genanven-
delse 

Opfejning fra vej-
arealer 

Rapsfrø - grus 20–40 tons 1 stk. 18 m3 
container 

Genbrug / deponi 

Beton / asfalt fra 
reparation 

asfalt 20–40 tons 20 tons på 
jorden. 

Genanvendelse 

Brændbart affald Papir, pap o.lign. 20–40 tons 8 m3 contai-
ner 

Forbrændingsanlæg 

Ikke brændbart 
affald 

Oprydning, div. 
reparationer,  
Opfejning fra veje 

40–80 tons  Deponi 

Slam fra spilde-
vandsanlæg 

Slam 300–1000 
tons 

70 m3 Genanvendes i bio-
gasanlæg 

Afskummet vegeta-
bilsk olie fra op-
samlingskar før 
eget renseanlæg 

Afskummet olie 30–100 tons 6-8 tons Afskummet olie pum-
pes retur til produktio-
nen 

 
 

34. Håndtering af affald 
• Slam fra dråbeudskiller ligger i bunden af dråbeudskiller og køres efter behov til olie-

udskiller / vandkamre.  
• Affald fra glycerinblegning (aktivt kul) opbevares i storsække. Disse sendes til for-

brænding eller regenerering.  
• Frarens fra rensning af rapsfrø opbevares i lille vogn og denne tømmes efter behov. 
• Gammelt jern opbevares i 1 stk. 6 m3 containere og 1 stk. 20 m3 container. Dette af-

hændes til genbrug. 
• Opfejning fra vej opbevares i 18 m3 container placeret på vaskeplads. Dette afhæn-

des til genbrug eller deponi.  
• Beton / asfalt opbevares i stak på jorden indtil bortkørsel. Dette afhændes til genbrug.  
• Brændbart affald opbevares i 1 stk. 16 m3 containere, træaffald opbevares i 1 stk. 15 

m3 container. Dette afhændes til forbrænding. 
• Ikke brændbart affald opbevares i 18 m3 container52. Dette afhændes til losseplads.  

                                            
52 Bilag 23 Placering af affaldscontainere o. lign. fremgår af Tegning 06013.106E 
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35. Affaldsmængder til nyttiggørelse / bortskaffelse 

Se pkt. 33. 
 
 
H5   JORD OG GRUNDVAND 
 
36 Foranstaltninger til beskyttelse af jord og grundvand. 

 
Der er etableret tankgårde som sikrer at evt. spild fra tanke og produktionsanlæg ikke 
løber ud til omgivelserne. Der foretages en gang årlig visuel kontrol med tæthed af over-
fladebelægninger i tankgårde og hal 2. 
 
Palletanke opstilles kun på områder som er sikret med opsamlingsreservoir. Aktiviteter 
som fyldning, tømning, pumpning og lignende foregår på områder som er sikret med til-
ledninger til opsamlingsreservoir.  
Der er etableret vaskeplads og læsseplads. Spild og regnvand opsamles i opsam-
lingskar og renses i eget renseanlæg og ledes herfra videre til det kommunale rens-
ningsanlæg. 
 
Oversigt over tankoplag 53  54

 
Oplag 
Produkt som typisk oplagres i tankgårdene 

Overflade- 
areal 

 

Art pH Lager- 
kapacitet 

 

Tankgård 1a Biodiesel (RME)
Biofuel 
Råglycerol 

Ingen 
ingen 
ingen 

3958 m3 2650 m2

Tankgård 1b Rapsolie 
Biofuel 
 

 
 
 

4810 m3 3175 m2

 
Tankgård 2 

Methanol 
Natriummethy-
lat 12 573 m3 735 m2

Tankgård 4 
 

Saltsyre < 2 80 m3 20 m2

Tankgård 5 
(mixer – tank-
gård) 

FAME mellem 
produkter 5 – 6 70 m3 100 m2

Tankgård 6 Råglycerin **) 
Glycerin fær-
digvarer 

8 – 9 
5 – 6 540 m3 *) 93 m2   

Tankgård 7 Lud (base) 
Syrer 
Syrer 

12 - 14 
5 - 6 
< 2 

130 m3

40 m3

70 m3
62 m2

Hal 2 Biodiesel 
Rå-Glycerol ***)
Saltsyre 
Fosforsyre 
Diverse mindre 
oplag 

ingen 
3 

< 2 
< 2 

675 m3 *) 
 

palletanke 
2100 m2 

*) Indendørs oplag 
**) Efter forbehandling i glycerinproduktion 
***) Efter biodiesel produktion  

                                            
53 Bilag 30 - Tegning 06013.151M 
54 Bilag 29 - Tegning 06013.130B 
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I     FORSLAG TIL VILKÅR OG EGENKONTROL 
 
37 Forslag til vilkår og kontrol 

 
 

Der udarbejdes og vedligeholdes en instruks for drift, vedligehold og kontrol med 
renseforanstaltninger som dråbeudskiller, cykloner cyklofaner, og ozonbehand-
lingsanlæg. 
 

• Der udtages kontrolprøver for rapsfrø som leveres til virksomheden. Alle 
kontrolprøver vurderes bl.a. for dårlig lugt, da dårlig kvalitet giver en større 
lugtemission. Såfremt et parti rapsfrø ikke overholder de fastlagte kontrol-
parametre bliver partiet afvist. 

• Der foretages 1 gang årligt inspektion af tankgårde. Inspektionen foreta-
ges visuelt og vil sikre at der ikke forekommer utætheder i tankgården, der 
kan forudsagde skade på omgivelserne. Desuden vil svære skade på be-
lægningsoverfladen også udbedres hvis konstateret under inspektionen.  

• For at sikre cyklofaner ved tørreriet kører optimalt efterses disse 1 gang 
årligt for belægning indvendig. Hvis belægning konstateres fjernes disse 
og cyklofanerne rengøres.   

• Minicykloner, der også er tilhørende tørreriet efterses mindst 1 gang årligt 
for belægninger. Hvis belægning konstateres fjernes disse.   

• I passende intervaller kontrolleres cyklonerne i produktionen for belæg-
ninger, dog mindst 1 gang årligt. Konstateres der belægning rengøres cy-
klonerne efter behov. 

• Der foretages daglig visuel kontrol af afkastluften samt det rum, hvori 
støvudskilleren står. 

• Ozonbehandlingsanlægget er forsynet med CIP anlæg som automatisk 
renser ozonanlæggets rør 2 gange i døgnet. Dette foregår kl. 04 og kl. 22 
med en varighed af 20 – 30 minutter. Skyllevandet, der indeholder lud 
som vaskemiddel opsamles i dråbeudskillertanken. Fra dråbeudskillertan-
ken fører det til olieudskiller, hvor det renses sammen med andet vand og 
ledes til offentligt renseanlæg.   

• Ozonbehandlingsanlæg kontrolleres manuelt mindst 1 gang pr. måned, og 
der tjekkes om der er udbrændte rør.   

• Vedligehold og kontrol med renseforanstaltninger, herunder driftsforstyr-
relser og uheld registreres i driftsprotokol. 

• Der foretages periodiske målinger af methanol emissionen fra afkast 3. 
Målingerne foretages mindst hvert 3. år. 

• Køletårne efterses regelmæssigt og hvis nødvendigt serviceres. Der kon-
trolleres for begroning, algevækst, amøbevækst og snavsbelægning. 

• For produktionen i oliemøllen er temperaturen vigtig. Derfor overvåges 
temperaturen i produktionen elektronisk og noteres manuelt hvert 4. time. 
Vurderes det at temperaturen er for lav eller for høj justeres systemet efter 
behov. Alt for høje temperaturer kan medfører udslip af mere lugtholdigt 
luft til ozonbehandlingssystemet. Det vurderes dog at det på grund af de 
nye tiltag vedr. luftrensning ikke vil få indvirkning på overholdelse af im-
missionskravet.  

• Der udarbejdes supplerende instrukser til personalet som arbejder ved og 
omkring tankgårdene med det formål at begrænse spild ved diverse ma-
nuelle håndteringer til et absolut minimum. Det vurderes dog at spild ikke 
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totalt kan undgås ved manuel håndtering og at spilde derfor vil forekom-
me. 

• Der er udarbejdet instrukser og skemaer til personalet som håndterer ud-
ledning til olieudskiller og dermed Emmelevs forrensningsanlæg af vand 
beregnet til offentligt renseanlæg. Disse instrukser og skemaer vil løbende 
blive vurderet og opdateret skønnet nødvendigt. 

• Der er udarbejdet instrukser og skemaer til personalet som arbejder med 
forrensningsanlægget vedrørende håndtering og styring af forrensning-
sanlæg, udledning af vand til offentlig renseanlæg og udlevering af slam til 
biogasproduktion. Disse instrukser og skemaer vil løbende blive vurderet 
og opdateret skønnet nødvendigt. 

• Der indsendes 1 gang årligt oplysninger som dokumenterer at VOC – be-
kendtgørelsens krav er overholdt til myndighederne. 

• Der foretages løbende registrering af tons rapsfrø der forarbejdes pr. 
døgn og tons biodiesel som produceres pr. døgn. 

 
 

 

Der er udarbejdet uheldsmanual med procedurer for hvad der gøres i tilfælde af: 
• Brand 
• Spild af kemikalier / olie 
• Uheld 

 

Emmelev A/S har udarbejdet en uheldsmanual for spildevand i tankgårde og 
læssepladser, der beskriver procedurer for neutralisering, rengøring og kontrol af 
vand fra tankgårde, inden det ledes til rensning / kommunalt rensningsanlæg. 
Denne uheldsmanual vil blive opdateret i forbindelse med udvidelse af produkti-
onen. 
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J OPLYSNINGER OM DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD 
 
38. Emissioner ved driftsforstyrrelser eller uheld 
 

Se pkt. 19. 
Hvis afbrændingen af methanol falder ud, vil der være en forøget emission af 
methanol. Den methanolholdige udsugningsluft kan ved udfald af brænder eller 
tørreri ledes direkte til den 72 m høje skorsten, således at immissionskoncentra-
tionsbidraget er lavt. 
 
Ved udfald af ozonanlæg eller tørreri vil der være forøget lugtemission. 
 
 

39. Imødegåelse af driftsforstyrrelser og uheld 
 
Emmelev A/S har udarbejdet en uheldsmanual for spildevand i tankgårde og 
læssepladser, der beskriver procedurer for neutralisering, rengøring og kontrol af 
vand fra tankgårde, inden det ledes til rensning / kommunalt rensningsanlæg. 
 
Der er truffet en række forskellige foranstaltninger for at imødegå driftsforstyrrel-
ser og uheld: 
• Skumslukningsanlæg ved methanoloplag og mixertankgård. 
• Slukningssystem ved glycerinanlæg. 
• Der er etableret skumslukningsanlæg ved tørreriet. 1 gang pr. måned kontrol-

leres tørreriet og cyklofanerne for urenheder og belægninger. Der er etableret 
ekstra alarmsystem som giver alarm ved overhedning. 

• Ved alle flydende oplag er der etableret tankgrave der som minimum kan in-
deholde mængden af den største tank. 

• Der foretages 1 gange årligt eftersyn af belægninger i tankgrave, evt. skader 
repareres omgående. Inspektioner og reparationer registreres i driftsprotokol. 

• Alle overpumpninger mellem tankgårde, læsse-/aflæssepladser og procesan-
læg sker i faste forbindelser. Slangekoblinger anvendes kun indenfor tank-
gårdens areal, på læsse/- aflæssepladser og i produktionshaller. 

• Der oplagres ikke olieholdige produkter, hjælpestoffer og kemikalier, udenfor 
områder hvor der er tankgårde eller områder med fald til opsamlingskar. 

 
 
40. Begrænsning af virkningerne af driftsforstyrrelser og uheld 
 

• Udfald af tørreri: Procesudsugning indeholdende methanol og lugt kan føres 
til skorsten. Dette vil i en periode give en forøget methanol- og lugtemission. 

• Ved udfald af forbrændingsanlæg vil methanol emissionen ledes midlertidigt 
til den 72 m høje skorsten. Dette vil i en periode give en forøget metanol-
emission, men B-værdien vil ikke overskrides. 
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K. OPLYSNINGER VEDR. VIRKSOMHEDENS OPHØR 
 
41. Foranstaltninger til forebyggelse af forurening 
 

Der er truffet en række foranstaltninger til udslip af kemikalier olie og lignende, 
således at der ved evt. ophør af virksomheden ikke opstår forureningsfarer. 
 
 

L. IKKE – TEKNISK RESUMÉ 
 
42. Ikke teknisk resumé 
 

På grund af en stigende efterspørgsel på virksomhedens produkter ansøges der 
om tilladelse til udvidelse af produktionen til omtrent det dobbelte. 
 
Omsætningen af rapsfrø forøges til 350.000 tons pr. år. 
Produktionen af rapsolie forøges til 120.000 tons pr. år. 
Produktionen af rapskager forøges til 230.000 tons pr. år. 
Produktionen af biodiesel forøges til 215.000 tons pr. år. 
Glycerinproduktionen forøges til 30.000 tons pr. år. 
 
Udvidelsen sker ved etablering af destillationskolonne og et nyt presseanlæg.  
 
Der er foretaget en række foranstaltninger for reduktion af lugt fra virksomheden. 
De seneste lugtmålinger viser at lugtgrænseværdierne ikke overskrides. Nye an-
læg forsynes med udstyr til lugtrensning, udvidelsen af produktionen vil ikke 
medføre at lugtgrænseværdierne overskrides. Lugtmålinger og beregninger viser 
et maksimalt bidrag ved boliger på 5 – 8 lugtenheder/m3 som med god margin er 
under miljøgodkendelsens grænseværdi på 10 lugtenheder/m3. 
 
I produktionen af biodiesel anvendes methanol. Emissionsmålinger har vist at 
Miljøstyrelsens grænseværdier ikke overskrides. Emmelev er omfattet af VOC-
bekendtgørelsen, og skal derfor overholde en total emissionsgrænse på 1 kg 
methanol pr. tons rapsfrø og 3 kg methanol pr. tons indkøbt vegetabilsk olie. 
 
Der er foretaget støjmålinger som viser at de nuværende støjgrænser ikke over-
skrides. Støjberegninger som medtager de ny anlæg viser at der skal foretages 
støjdæmpning, så støjgrænserne ikke overskrides efter udvidelsen.  
 
Trafik til og fra virksomheden vil ikke medføre at støjgrænserne overskrides. An-
tallet af lastbiler til og fra virksomheden forøges fra ca. 50 pr. døgn til ca. 100 pr. 
døgn. 
 
 
Skanderborg den 17. januar 2011. 
WH - Rådgivende Ingeniører FRI 
Hans Anker Pedersen 
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A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD 
 
1. Ansøgers navn 

 
Emmelev A/S 
Emmelevgyden 25 
5450 Otterup 
Tlf. 64 82 25 40 
Fax. 64 82 -33 22 
CVR-nummer: 54-44-97-12 
 
 

2. Virksomhedens navn 
 
Emmelev A/S 
Emmelevgyden 25 
5450 Otterup 
 
Tlf. 64 82 25 40 
Matr. nr.: 5i, 5c, 6c og 6f, Emmelev By, Hjadstrup 
P-nummer: 1.008.470.959 
 
 

3. Ejer af ejendommen 
 
Emmelev A/S 
Emmelevgyden 25 
5450 Otterup 
 
Tlf. 64 82 25 40 
Fax. 64 82 33 22 
 
 

4. Virksomhedens kontaktperson 
 
Helge Simonsen / Thomas Jensen 
Tlf. 64 82 25 40 
E-mail: mail@emmelev.dk 
 

 



 
B. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART 
 
5. Virksomhedens listebetegnelse 
 

Jf. Miljøstyrelsens afgørelse af 26. maj 2005 er virksomhedens hovedaktivitet 
fremstilling af biodiesel. 
 
Hovedaktivitet. 
D101: ”Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske 
eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer.” 
 
Biaktiviteter. 
E103: ”Oliemøller og andre anlæg for raffinering eller behandling af vegetabilske olier 
med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i 
gennemsnit på kvartalsvis.” 

 
 
6. Beskrivelse af det ansøgte projekt 

 
Der ansøges om tilladelse til følgende: 
 
• Brug af en blanding af natriummethanolat og methanol i produktionen af biodiesel. 
• Oplag af blanding af natriummethanolat og methanol på virksomheden.  
 
Blandingen af natriummethanolat og methanol ønskes indført fordi vi så undgår selv at 
skulle blande det, dvs. det letter den daglige håndtering.  
Produktet har et væsentligt lavere flammepunkt end methanol, og giver dermed en 
samlet lavere brandbelastning. 
Blandingen bruges af biodiesel producenter over hele Europa og medfører et væsentligt 
forbedret udbytte.  

 



 
7. Risiko for større uheld med farlige stoffer 

 
Den ansøgte driftsmæssige ændring giver ikke anledning til ændring af virksomhedens 
status i forhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer. Nuværende status er at virksomheden ikke er omfattet.  
 
Blandingen af natriummethanolat og methanol vil blive oplagret i tankgård 2. 
 
 Volumen Methanol
Oplag af blanding af natriummethanolat og methanol m3 tons
3 tanke med blanding af natriummethanol og methanol 171 95
Estimeret mængde i produktion 4 3
  
  
Total  98
 
Indretning af tankgård 2 til oplag af methanol og blandingen af natriummethanolat og 
methanol er vist på tegning nr. 06013.110E.  
 
Tankgården er forsynet med et skumslukningsanlæg, hvor kapaciteten er tilstrækkelig til 
30 minutters forbrug.  
Skumslukningsanlægget er etableret og udformet efter aftale med brandmyndigheden. 
 
. 

8. Midlertidig drift 
 
Oplaget er af permanent karakter. 

 
 
C. OPLYSNINGER OM ETABLERING 
 
9. Bygningsmæssige udvidelser/ændringer 

 
Ingen bygningsmæssige udvidelser/ændringer er nødvendige. 
. 

10. Tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder 
 
Ikke relevant.  
 

D. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS BELIGGENHED 
 
11. Oversigtsplan 

 
Situationsplan 1:3.000 i bilag viser virksomhedens placering i forhold til omgivelserne. 

 



På bilaget vises også placering af tankgård 2 i forhold til omgivelserne.  
 
Koordinater for den 72 m høje skorstenen er x = 587120,56, y = 6155351,70. 

 
12. Lokaliseringsovervejelser 

 
Emmelev A/S er etableret i et område der i lokalplan er udlagt til kemiske virksomheder 
og tilknyttede aktiviteter, herunder oliemøller. 
 
Oplaget af blandingen af natriummethanolat og methanol vil foregå i eksisterende 
tankgård.  
 

 
13. Driftstider 
 

Fyldningen af tanke sker dagligt i perioden mellem kl. 7 og 18 
Tømning foretages løbende i takt med produktionen som foregår hele døgnet.  
 

14. Til- og frakørselsforhold 
 

Til- og frakørsel til virksomheden foregår uændret via Emmelevgyden.  
 

TEGNINGER OVER VIRKSOMHEDENS INDRETNING 
 
15. Tegninger (rev. Mar2011) 
 

Vedlagte tegninger og bilag viser: 
 
• Placeringen af bygninger og tankgårde. – tegning nr. 06013.151M, (bilag 30) 
• Tankgård 2 – tegning nr. 06013.110E  (bilag 27) 
• Kloakplan for tankgård 2 - tegning nr. 06013.108G  (bilag 25)   
• Brugsanvisning for blanding af natriummethanolat og methanol.   

 



 
BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTION 
 
 
16. Produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer m.v. 

 
Overgang til brug af blanding af natriummethanolat og methanol medfører ikke ændret 
produktionskapacitet. 
 
Det forventede forbrug af blanding af natriummethanolat og methanol vil være det 
samme som det tidligere forbrug af kaliumhydroxid i methanol.  
 
Datablad for en blanding af 30 % natriummethylat og 70 % methanol er vedlagt som 
bilag. 
 

 
 
17. Beskrivelse af procesforløb 

 
Overgang til brug af blanding af natriummethanolat og methanol medfører ikke ændret 
procesforløb.  
 
Når af blandingen af natriummethanolat og methanol anvendes, er det ikke nødvendigt 
for Emmelev A/S selv at foretage blanding af methanol og kaliumhydroxid, hvilket 
medfører bedre sikkerhed, da risikoen for uheld under blandingen af methanol og 
kaliumhydroxid elimineres.  
 
Blandingen af natriummethanolat og methanol erstatter kaliumhydroxid som katalysator 
i Estrificering processen. . 
Udover ombytning af katalysator sker der ingen ændring i produktionsprocessen 

 
Estrifikation processen 
I procestankene blandes den vegetabilske olie med methanol. De to stoffer reagerer 
kemisk med hinanden ved tilsætning af katalysator. Der er følgende kemisk ligevægt: 
 

Rapsolie + methanol   Glycerol + Biodiesel (FAME) 
 
Energiforbruget består af el til pumper og omrøring samt evt. damp (naturgas) til 
opvarmning.  
 
 

 



 
 
18. Oplysning om energianlæg 

 
Ikke relevant 
 
Overgang til brug af blanding af natriummethanolat og methanol medfører ikke 
ændringer i energianlæg eller energiforbrug 
 

19. Mulige driftsforstyrrelser eller uheld 
 

Tankgården indeholdt blandingen af natriummethanolat og methanol er opdelt således at 
der ikke sker problematiske sammenblandinger. 
 
• Tankgården indeholdende blandingen af natriummethanolat og methanol er opdelt 

således at der ikke sker problematiske sammenblandinger  
• Ved tankbrud og spild vil der ske opsamling i tankgårdene. 
• Uheld i forbindelse med pumpning og håndtering af blandingen af 

natriummethanolat og methanol sikres ved hjælp af aflæssepladser med afløb til 
opsamlingskar. Spildevand opsamles i tankgården og kan efterfølgende pumpes til 
opsamlingsbassin. 

• Ved overpumpning anvendes faste rørforbindelser. 
 
Der vurderes ikke at være risiko for, at der sker driftsforstyrrelser, som indebærer 
væsentlig risiko for miljøet, med de sikringsforanstaltninger, som er etableret. 
 

20. Særlige forhold ved opstart / nedlukning af anlæg 
 
Ikke relevant 
 
Overgang til brug af blanding af natriummethanolat og methanol medfører ikke særlige 
forhold ved opstart / nedlukning af anlæg.  
 

 

 



 
G. OPLYSNINGER OM VALG AF TEKNOLOGI 
 
21.    Bedst tilgængelige teknik (BAT)  

 
Der er flere grunde til at overgangen til brug af blanding af natriummethanolat og 
methanol er et bedre valg af ”teknologi”.  
 

• Blandingen af natriummethanolat og methanol er mindre brandfarlig end rent 
methanol og giver anledning til en mere problemfri produktion. 

• Risikoen for uheld ved blanding af kaliumhydroxid og methanol elimineres. 
• Medfører bedre sikkerhed, da det ikke er nødvendigt for Emmelev A/S selv at 

foretage blanding af methanol og kaliumhydroxid og risikoen for uheld under 
blanding af methanol og kaliumhydroxid elimineres.  

 
 
H. OPLYSNINGER OM FORURENING OG FORURENINGS-
BEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER 
 
 LUFTFORURENING 
 
22. Emissioner 

 
Emissionen reduceres ved overgang til brug af blanding af natriummethanolat og methanol.  
Reduceringen skyldes eliminering af diffus emission ved blanding af kaliumhydroxid og 
methanol, samt det faktum at natriummethanolat og methanol blandingen er mindre flygtigt end 
ren methanol og mindre flygtig end den tidligere brugte blanding af kaliumhydroxid og 
methanol.  
 
Overgang til brug af blanding af natriummethanolat og methanol medfører ikke 
ændringer i forholdet til VOC-bekendtgørelsen.  
 

23. Emissioner fra diffuse kilder 
 
Se pkt. 22. 
 

 

24. Afvigende emissioner ved opstart / nedlukning 
 
Overgang til brug af blanding af natriummethanolat og methanol medfører ikke 
afvigende emissioner ved opstart / nedlukning. 
 

25. Beregning af afkasthøjder 
 
Ikke relevant 

 



 
 

 
SPILDEVAND 
 
26. Mængde og sammensætning af spildevand 

 
Overgang til brug af blanding af natriummethanolat og methanol medfører ikke 
ændringer i spildevandsforhold 
 

 
 
 
27. Afledning/udledning af spildevand 
 

Se pkt. 26. 
 
 
28. Opblandingsforhold for spildevand 
 

Se pkt. 26 
 
 

29. Direkte udledning af kvælstof / fosfor. 
 
Blandingen af natriummethanolat og methanol indeholder ikke kvælstof eller fosfor, 
hvorfor dette punkt ikke er relevant. 
 

30. Støjkilder 
 
Ikke relevant 
 
Overgang til brug af blanding af natriummethanolat og methanol medfører ikke støj 
ændringer.  
 

 
 
31. Støjdæmpende foranstaltninger 
 

Se pkt. 30 
 
 
32. Beregning af det samlede støjniveau 
 

Se pkt. 30 

 



 
AFFALD 
 
33. Sammensætning og mængde af affald 

 
Overgang til brug af blanding af natriummethanolat og methanol medfører mindre 
mængde affald, da Emmelev A/S køber blandingen af natriummethanolat og methanol 
hjem flydende.  
 
Ved overgang til flydende produkt fjernes sække-affald, der tidligere kom af indkøb af 
fast kaliumhydroxid i sække.  
 

34. Håndtering af affald 
 

Overgang til brug af blanding af natriummethanolat og methanol medfører ikke mere 
affald, men mindskning af affald - Se pkt. 33.   
 

 
35. Affaldsmængder til nyttiggørelse / bortskaffelse 
 

Se pkt. 33 og pkt. 34. 
 
JORD OG GRUNDVAND 
  
36. Foranstaltninger til beskyttelse af jord og grundvand. 

 
Der er etableret tankgård som sikrer at spild fra tanke eller aflæsning ikke løber ud til 
omgivelserne. Der foretages en gang årlig visuel kontrol med tæthed af 
overfladebelægninger i tankgården indeholdende blandingen af natriummethanolat og 
methanol.  
 

 
37. Forslag til vilkår og kontrol 

 
Emmelev A/S har udarbejdet en uheldsmanual for spildevand i tankgårde og 
læssepladser, der beskriver procedurer for neutralisering, rengøring og kontrol af vand 
fra tankgårde, inden det ledes til rensning / kommunalt rensningsanlæg. 
Denne uheldsmanual vil blive opdateret i forbindelse med overgang til blanding af 
natriummethanolat og methanol.  
 
Der indsendes 1 gang årligt oplysninger som dokumenterer at VOC – bekendtgørelsens 
krav er overholdt. 

 
Der er udarbejdet uheldsmanual med procedurer for hvad der gøres i tilfælde af: 

• Brand 
• Spild af kemikalier / olie 
• Uheld 

Uheldsmanualen opdateres i forbindelse med ændringerne på virksomheden. 

 



 
J OPLYSNINGER OM DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD 
 

38. Emissioner ved driftsforstyrrelser eller uheld 
 

Overgang til brug af blanding af natriummethanolat og methanol medfører ikke 
ændringer i emissioner ved driftsforstyrelser eller uheld.  
 
 

39. Imødegåelse af driftsforstyrrelser og uheld 
 
Emmelev A/S har udarbejdet en uheldsmanual for spildevand i tankgårde og 
læssepladser, der beskriver procedurer for neutralisering, rengøring og kontrol af vand 
fra tankgårde, inden det ledes til rensning / kommunalt rensningsanlæg. 
 
Der er truffet en række forskellige foranstaltninger for at imødegå driftsforstyrrelser og 
uheld: 
• Skumslukningsanlæg ved oplag af methanol, samt blanding af natriummethanolat og 

methanol.  
• Ved alle flydende oplag er der etableret tankgrave, der som minimum kan indeholde 

mængden af den største tank. 
• Der foretages 1 gange årligt eftersyn af belægninger i tankgrave, evt. skader 

repareres omgående. Inspektioner og reparationer registreres i driftsprotokol. 
• Alle overpumpninger mellem tankgårde, læsse-/aflæssepladser og procesanlæg sker 

i faste forbindelser. Slangekoblinger anvendes kun indenfor tankgårdens areal, på 
læsse/- aflæssepladser og i produktionshaller. 

 
40. Begrænsning af virkningerne af driftsforstyrrelser og uheld 
 

Se pkt. 38. 
 
K. OPLYSNINGER VEDR. VIRKSOMHEDENS OPHØR 
 
41. Foranstaltninger til forebyggelse af forurening 
 

Der er truffet en række foranstaltninger til udslip af kemikalier olie og lignende, således 
at der ved evt. ophør af virksomheden ikke opstår forureningsfarer. 
 

 



 
 
L. IKKE – TEKNISK RESUMÉ 
 
42. Ikke teknisk resumé 
 
 

For at muliggøre en simplere håndtering og en reduktion af brandbelastningen ønsker 
Emmelev A/S at have mulighed for at indkøbe en færdig blanding af natriummethanolat 
og methanol, som supplement til selv at blande produktet. 
Blandingen bruges af biodiesel producenter over hele Europa og medfører et væsentligt 
forbedret udbytte.  
 
Indkøb af dette produkt vil ikke medføre nogen merforurening fra Emmelev A/S. 
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