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1. INDLEDNING 
 
Nymetal A/S ligger i et område til erhvervsformål i Nykøbing F. Virksomhe-
den omfatter et metalstøberi, som fremstiller emner i kobber- og alumini-
umslegeringer samt blykøle til lystbåde, samt maskinfabrik i tilknytning her 
til. 
 
Miljøcenter Roskilde meddelte den 28. maj 2010 miljøgodkendelse af im-
prægneringsanlæg til tætning af porøst støbegods på Nymetal A/S. 
 
Virksomheden har ansøgt om miljøgodkendelse af etablering af afkast fra 
imprægneringsanlægget for udledning af dampe til det fri. Ansøgningsmate-
rialet ses i bilag A. 
 
I miljøgodkendelsen fastsættes bl.a. vilkår om følgende: 
• Grænseværdier for virksomhedens bidrag til koncentrationen af acry-

later i omgivelserne (B-værdier) 
• Der kan kræves måling af emission af imprægneringsvæske. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at udledning via afkast fra imprægneringsanlægget 
vil foregå uden væsentlig påvirkning af miljøet, når dette sker i overens-
stemmelse med miljøgodkendelsen. 
 
Nærværende godkendelse er et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse 
af 12. december 1995 med tillæg af 15. oktober 1999, 31. oktober 2001, 11. 
marts 2002, 29. juli 2003, 28. juni 2005 og 28. maj 2010 samt miljøgodken-
delse og revision af 8. oktober 2004. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 godkender Miljøstyrelsen her-
med etablering af afkast fra imprægneringsanlæg.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Tillægsgodkendelsen gives på følgende vilkår, der supplerer vilkårene i mil-
jøgodkendelse af 12. december 1995 samt miljøgodkendelse og revision af 
8. oktober 2004 med tillæg af 28. maj 2010. 
 

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

godkendelsens dato. 
 
A2  Et eksemplar af denne godkendelse, miljøgodkendelse af 12. de-

cember 1995 samt miljøgodkendelse og revision af 8. oktober 2004 
med tillæg af 28. maj 2010 skal til enhver tid være tilgængeligt på 
virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendel-
sernes indhold. 

 
A3  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om indstilling af driften 

for en længere periode. Orienteringen skal være skriftlig og frem-
sendes, før ændringen indtræder. 

 
 
Luftforurening 

 
Afkasthøjder og luftmængder 

C1 Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde de 
værdier, der er anført her: 

 
Afkast 
 
fra 

Nr. 
Min. 
afkasthøjde 
(m) 

Max. 
luftmængde 
(Nm3/time) 

Tørreovn, imprægnerings-
anlæg 
 

41 9,9 200 

  Nummeret henviser til bilag A. Afkasthøjder måles over terræn. 
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Immissionskoncentration 
C2 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissi-

onskoncentrationen) må ikke overskride de angivne grænseværdier 
(B-værdier): 

 
Stof B-værdi 

mg/m3

Methylacrylat 0,002 

Butylacrylat 0,006 

Øvrige acrylater og methacrylater 0,01 

 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften 
udenfor virksomhedens område. 

 
  

Kontrol af luftforurening 
 
C3 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal udføre 

emissionsmåling af acrylater, der indføres som supplerende para-
metre i henhold til vilkår 2.4.7 i miljøgodkendelse og revision af 8. 
oktober 2004. 

 
C4  Tilsynsmyndigheden kan forlange, at virksomheden i forbindelse 

med udførelse af emissionsmålinger lader foretage OML-
beregninger for acrylater som beskrevet i vilkår 2.5.1 i miljøgodken-
delse af 12. december 1995. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at virksomhedens påvirkning af omgivelserne efter 
etablering af afkast fra imprægneringsanlæg kan reguleres af vilkårene i 
nærværende tillægsgodkendelse og miljøgodkendelse af 12. december 
1995 samt miljøgodkendelse og revision af 8. oktober 2004 med tillæg af 
28. maj 2010. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Generelle forhold 
 
Der fastsættes en frist på 2 år for udnyttelse af godkendelsen i overens-
stemmelse med § 16 i godkendelsesbekendtgørelsen1. 
 
Den daglige drift af afkastet skal være i overensstemmelse med vilkårene i 
denne godkendelse, godkendelse af 12. december 1995, miljøgodkendelse 
og revision af 8. oktober 2004 og tillægsgodkendelse af 28. maj 2010. Der 
stilles derfor vilkår om, at denne godkendelse samt øvrige gældende miljø-
godkendelser skal være tilgængelige på virksomheden, og at driftspersona-
let skal være orienteret om godkendelsernes indhold. 
 
 
3.2.2 Indretning og drift 
 
Imprægneringsanlægget er etableret i lagerhal syd for støberihallen. 
 
Anlægget består af 3 beholdere for imprægnering og skylning af emnerne, 
inden de tørres i en ovn. 
 
Under tørringsprocessen udledes en 150 oC varm vanddamp med rester af 
imprægneringsvæske fra tørreovnen. Dette er hidtil udledt direkte til områ-
det omkring anlægget inde i hallen. 
 
Der etableres nu et afkast fra tørreovnen med udledning 1,5 m over det hø-
jeste punkt på taget. Afkastet får en diameter på 125 mm og en luftmængde 
på ca. 145 m3/h. 
 
 

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af liste-
virksomhed. 
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3.2.3 Luftforurening 
  
Den anvendte imprægneringsvæske, IM3000, er en blanding af mono- og 
polyfunktionelle acrylat- og methacrylat-monomerer. Nogle navngivne acry-
later og en methacrylat er nævnt på B-værdilisten2. Disse stoffer tilhører 
Luftvejledningens3 hovedgruppe 2 klasse I henholdsvis klasse II med mas-
sestrømsgrænser på 100 g/h og 2000 g/h, emissionsgrænser på 5 mg/Nm3 

og 100 mg/Nm3 og B-værdier i intervallet 0,002-0,03 mg/m3. 
 
Virksomheden har ladet FORCE Technology udføre akkrediteret måling af 
emissionen af acrylater fra tørreovnen. Resultatet er, at koncentrationerne 
af methylacrylat og øvrige acrylater i den udledte luft er under detektions-
grænsen (henholdsvis < 0,4 mg/Nm3 og < 0,9 mg/Nm3). 
 
Virksomheden har ladet Fyrodan udføre vejledende måling af luftmængden 
i afkastet. FORCE vurderer, at den udledte luftmængde er vanskelig at be-
stemme nøjagtigt pga. meget lav hastighed og høj luftfugtighed. 
 
FORCE har på baggrund af målingerne beregnet spredningsfaktorer  for 
acrylater i afkastet. Der er regnet konservativt med en luftmængde på 200 
m3/h, hvilket er væsentligt større end de faktiske luftmængder, og koncen-
trationer i afkastet er sat lig med detektionsgrænsen. Herved er anvendt en 
større kildestyrke end den faktiske i afkastet. Da spredningsfaktorerne (for-
holdet mellem kildestyrke og B-værdi) er væsentligt mindre end 250 m3/s, er 
det tilstrækkeligt at føre afkastet minimum 1 m over tag for at sikre optimal 
spredning. Den valgte afkasthøjde på 1,5 meter over tag opfylder dette. 
 
FORCE har endvidere udført en OML-beregning for methylacrylat ud fra 
samme luftmængde og koncentration i afkast, som viser, at den vejledende 
B-værdi overholdes med god margin (en faktor 40). 
 
På baggrund af ovenstående vurderer Miljøstyrelsen, at massestrøms-
grænser er overholdt med god margin. Der fastsættes derfor fortsat ikke 
grænseværdier for emission af acrylater. 
 
Miljøstyrelsen forventer på ovenstående baggrund, at de vejledende B-
værdier for acrylater er overholdt. Da luftmængden i afkastet ikke er nøjag-
tigt bestemt, fastsættes der grænseværdier for virksomhedens bidrag til 
koncentration af acrylater i omgivelserne (B-værdier). For methylacrylat og 
butylacrylat fastsættes B-værdier svarende til de vejledende. For øvrige 
acrylater og methacrylater fastsættes en samlet B-værdi svarende til den 
herefter laveste for acrylater på B-værdilisten. På baggrund af ovenstående 
herunder resultatet af emissionsmålingerne forventer Miljøstyrelsen, at også 
denne er overholdt.  
 

                                                 
2 Miljøprojekt nr. 1252/2008 fra Miljøstyrelsen: Supplement til B-værdivejledningen 2008. 
3 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001: Luftvejledningen. 
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Der stilles vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve, at der udføres 
emissionsmåling for acrylater, som beskrevet i vilkår 2.4.7 i miljøgodkendel-
se og revision af 8. oktober 2004. 
 
Endvidere stilles vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan forlange, at virksom-
heden i forbindelse med udførelse af emissionsmålinger lader foretage 
OML-beregninger for acrylater, som beskrevet i vilkår 2.5.1 i miljøgodken-
delse af 12. december 1995. 
 
 
3.2.4 Lugt 
 
I henhold til leverandørbrugsanvisningen har imprægneringsvæsken en 
esteragtig lugt.  
 
Det vurderes, at der ikke udledes væsentlige mængder imprægneringsvæ-
ske gennem afkastet, jf. afsnit 3.2.4. Miljøstyrelsen forventer derfor fortsat  
ikke, at imprægneringsanlægget vil medføre lugtgener i omgivelserne. 
 
Der er fastsat en grænseværdi for virksomhedens samlede bidrag af lugt fra 
afkast, jf. vilkår 3.1 i miljøgodkendelse af 12. december 1995. 
 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden foretager lugtmålinger og 
–beregninger på ét eller flere afkast til dokumentation af grænseværdien for 
lugt, jf. vilkår 3.2 i miljøgodkendelse af 12. december 1995. 
 
 
3.2.5 Støj 
 
Afkastet fra imprægneringsanlægget vil være en kilde til støj udendørs. Af-
kastet vil være forsynet med lyddæmper. 
 
Virksomheden har ladet Fyrodan udføre vejledende måling af støj fra eksi-
sterende afkast i hal påsat et 3 m langt rør med en diameter på 100 mm. 
Uden lyddæmper var resultatet 70 dB(A). Med lyddæmper på var resultatet 
af målingen 59 dB(A). 
 
Miljøstyrelsen forventer på denne baggrund, at støjen fra afkastet ikke vil 
medføre et miljømæssigt betydeligt bidrag til virksomhedens samlede støj-
niveau. 
 
Der er ikke gennemført en samlet undersøgelse af støjen fra virksomheden. 
Det kan kræves, at virksomheden lader udføre kildestyrkemålinger af alle 
væsentlige eller udvalgte støjkilder på virksomheden og herefter beregner 
virksomhedens støjbidrag i omgivelserne, jf. vilkår 4.1.2-4.1.7 i miljøgod-
kendelse af 12. december 1995. 
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3.2.6 Driftsforstyrrelser og uheld 
 
Virksomheden oplyser, at der ved driftsforstyrrelser eller uheld ikke er risiko 
for forøget emission fra afkastet fra tørreovnen. 
 
Virksomheden har udarbejdet instruktioner for kontrol, betjening og vedlige-
holdelse af anlæg. Miljøstyrelsen forventer, at dette vil sikre, at blæseren i 
tørreovnen er funktionsdygtig, så udledning sker via afkast. Herved fore-
bygges eventuel diffus emission til omgivelserne. 
 
 
3.2.7 Ophør 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden i forbindelse med ophør af drift af 
afkast fra imprægneringsanlæg skal sikre, at der ikke er forurenende stoffer 
tilbage i afkastet. 
 
Der er krav om, at virksomheden ved ophør af driften skal træffe de nød-
vendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet 
i tilfredsstillende tilstand, jf. vilkår 7.1 i miljøgodkendelse og revision af 8. 
oktober 2004. 
 
 
3.2.8 Bedst tilgængelige teknik 
 
Anlæg til overfladebehandling af metaller ved hjælp af en elektrolytisk eller 
kemisk proces, hvor det samlede volumen af de anvendte kar overstiger 30  
m3, er en i-mærket aktivitet. 
 
Det samlede volumen af de anvendte beholdere til virksomhedens impræg-
neringsanlæg er mindre end 30 m3, og overfladebehandling på virksomhe-
den er således ikke i sig selv en i-mærket aktivitet. 
 
Der findes et specifikt BREF-dokument for branchen:  
• EU BREF ”Overfladebehandling af metaller og plast”, 2005 
 
Denne BREF angiver følgende som bedst tilgængelig teknik (BAT), jf. også  
miljøgodkendelse af 28. maj 2010: 
• Minimere mængden af udledt luft, f.eks. ved at indeslutte emissionskil-

den i så vid udstrækning som muligt 
• Installere støjdæmper på afkast, der er betydende støjkilder 
• Minimere tab af energi og varme 
 
Virksomheden har oplyst følgende: 
• Tørreovnen er lukket under opvarmning, indtil imprægneringsvæsken i 

eventuelle hulrum er hærdet op. Der er ikke udsugning på afkastet. 
• Der etableres støjdæmper på afkastet 
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• Mængden af varm luft er ikke tilstrækkelig for en genanvendelse af var-
men. 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har redegjort tilstrækkeligt for valg 
af BAT til etablering af afkast fra imprægneringsanlæg. 
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
 
Guldborgsund Kommune har den 20. september 2010 udtalt sig om det 
ansøgte. Kommunen forventer, at afkastet kan etableres uden væsentlige 
gener for omgivelserne.  
 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
 
Nymetal A/S er en listevirksomhed, som er i-mærket på listen i bilag 1 til 
godkendelsesbekendtgørelsen4. Denne type virksomheder må ikke ændres 
eller udvides væsentligt, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig 
om ansøgningen og udkast til afgørelse. 
 
Ved væsentlige ændringer eller udvidelser forstås dels driftsændringer, der 
kan have negativ og betydelig indvirkning på mennesker eller miljø, dels 
ændringer eller udvidelser, der i sig selv ville være en godkendelsespligtig 
aktivitet på bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen vurde-
rer, at dette ikke er tilfældet i den foreliggende sag. Der er derfor ikke fore-
taget offentlig annoncering af ansøgningen. 
 
 
3.3.3 Udtalelse fra virksomheden 
 
Virksomheden har ikke haft bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse. 
 
  

                                                 
4 Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 

 10 



4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag C. 
 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 
12. december 1995 samt miljøgodkendelse og revision af 8. oktober 2004 
med tillæg af 28. maj 2010, og gives under forudsætning af, at såvel de 
vilkår, der er anført i denne godkendelse, som vilkår i førnævnte godkendel-
se overholdes. 
 
En godkendelse efter loven bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 
på hinanden følgende år. 
 
 
4.1.2 Listepunkt 
 
Nymetal A/S er omfattet af listepunkt5 A 104: “Virksomheder, der smelter, 
støber, raffinerer, legerer m.v. ikke-jern metaller med en smeltekapacitet, 
der overstiger 4 tons pr. dag for bly og cadmium tilsammen, eller med en 
smeltekapacitet, der overstiger 20 tons pr. dag for andre ikke-jern metaller 
end bly og cadmium tilsammen. (i) (s)” med staten som godkendende og 
tilsynsførende myndighed. 
  
 
4.1.3 Revurdering 
  
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende reg-
ler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revur-
deres senest 8 år efter, at godkendelse er meddelt første gang. Revurderin-
gen vil således senest ske i 2019. 
 
 
4.1.4 VVM-bekendtgørelsen  
 
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen 
har foretaget en vurdering af etablering af afkast fra imprægneringsanlæg-
                                                 
5 Punkt på bilag 1 til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om 
godkendelse af listevirksomhed. 

 11 



get i forhold til VVM-reglerne. Miljøstyrelsen vurderer, at etablering af afkast 
fra imprægneringsanlægget ikke kan siges at være ”til skade for miljøet”. 
Projektet kan derfor gennemføres uden VVM-screening, endsige VVM. 
 
 
4.1.5 Habitatdirektivet  
 
Virksomheden ligger i nærheden af Natura 2000 område, Guldborgsund og 
er derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen vur-
derer, at projektet ikke har mulighed for at påvirke Natura 2000 området 
eller bilag IV arter. 
 

4.2 Øvrige afgørelser 
 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser  fortsat: 
 
Miljøgodkendelse af 12. december 1995 med tillæg af 15. oktober 1999, 31. 
oktober 2001, 11. marts 2002, 29. juli 2003 samt miljøgodkendelse og revi-
sion af 8. oktober 2004 med tillæg af 28. juni 2005 og 28. maj 2010. 
 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Tilsynet udføres fra 
Roskilde. 
 

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

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

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 
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En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen, Ny Øster-
gade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være modtaget se-
nest den 22. marts 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen 
til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

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

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

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Mil-
jøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-
mer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, 
der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette 
dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ænd-
re eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
  
Guldborgsund Kommune 
 
Embedslægeinstitutionen 
 
Danmarks Naturfredningsforening 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
 
Greenpeace 
 
Friluftsrådet 
 
Dansk Ornitologisk forening 
 
NOAH 
 
Danmarks Fiskeriforening 
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5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskri-
velse 
 
Nymetal A/S har indsendt følgende ansøgningsmateriale: 
 
Ansøgning om etablering af afkast for imprægneringsanlæg bestående af 
oplysninger modtaget den 15. september 2010 og 3. december 2010. 
 
Supplerende oplysninger til ansøgningen er modtaget fra virksomheden den 
25. januar 2011 og fra FORCE den 2. og 3. februar 2011. 
 
Her vedlægges virksomhedens ansøgning samt redegørelse modtaget fra 
FORCE den 2. februar 2011.  
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         Udskrevet: 2011/01/26 kl. 14:45
         Dato: 2011/01/25                      OML-Multi PC-version 20030312/5.03                      Side   1
                                                   Danmarks Miljøundersøgelser
                                         Licens til dk-TEKNIK, Søborg, Gladsaxe Møllevej 
       
        
       
       
       
         Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):
       
           Start af beregningen        =  760101 kl.  1
           Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24
       
       
       
         Meteorologiske data er fra: Kastrup     
       
       
       
         Koordinatsystem.
       
           Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
           Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
           skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.
       
       
       
         Receptordata.
       
           Ruhedslængde, z0       = 0.300 m
       
           Største terrænhældning =     0 grader
       
           Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
           med centrum x,y:          0.,         0.
           og radierne (m):          5.         10.         15.         20.         25.
                                    30.         35.         40.         45.         50.
                                    55.         60.         65.         70.         75.
       
           Alle terrænhøjder    =   0.0 m.
       
           Alle receptorhøjder  =   1.5 m.
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                                                   Danmarks Miljøundersøgelser
       
       
       
       
       
         Forkortelser benyttet for kildeparametrene:
       
           Nr.....:   Internt kildenummer
           ID.....:   Tekst til identificering af kilde
           X......:   X-koordinat for kilde [m]
           Y......:   Y-koordinat for kilde [m]
           Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m]
           HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m]
           T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
           VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
           DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m]
           DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m]
           HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
           Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek]
       
       
         Punktkilder.  
         ------------
       
          Kildedata:
                                                                                      Acryl    Stof 2   Stof 3
           Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3
            1 1               0.        0.   0.0  10.0  80.   0.06  0.10  0.11   8.4 2.22E-05   0.0000   0.0000
       
       
          Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.
       
           Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.
       
       
          Afledte kildeparametre:
       
                Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft)
                                      m/s                  (omtrentlig) m4/s3
                    1                 9.1                       0.0
       
       
          Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.
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                                                   Danmarks Miljøundersøgelser
       
       
         Side til advarsler.
       
       
       
           *****************   ADVARSEL  ****************
       
           ADVARSEL FRA OML-MULTI:
           Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning 
           i dennes indflydelsesområde.
           Fundet første gang for receptor nr.   1 og en 
           bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr.  1.
           Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med 
           betydelig usikkerhed.
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           Acryl    Periode: 760101-761231
           ---------------------------------------------------------------------------------------------------
        
           Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)
           ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------
           Retning                                        Afstand (m) 
           (grader)         5       10       15       20       25       30       35       40       45       50       55   
   60       65       70       75
           ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------
              0      4.08E-02 4.01E-02 3.92E-02 3.31E-02 2.76E-02 2.42E-02 2.16E-02 1.95E-02 1.79E-02 1.64E-02 1.50E-02 1.

39E-02 1.30E-02 1.21E-02 1.14E-02
             10      4.23E-02 3.98E-02 3.94E-02 3.36E-02 2.82E-02 2.46E-02 2.19E-02 1.99E-02 1.81E-02 1.66E-02 1.53E-02 1.

42E-02 1.32E-02 1.23E-02 1.15E-02
             20      4.49E-02 4.00E-02 3.97E-02 3.34E-02 2.81E-02 2.45E-02 2.19E-02 1.99E-02 1.81E-02 1.66E-02 1.53E-02 1.

42E-02 1.33E-02 1.25E-02 1.16E-02
             30      4.50E-02 4.02E-02 3.96E-02 3.34E-02 2.80E-02 2.44E-02 2.18E-02 1.97E-02 1.80E-02 1.65E-02 1.53E-02 1.

42E-02 1.33E-02 1.24E-02 1.16E-02
             40      4.44E-02 3.98E-02 3.95E-02 3.35E-02 2.80E-02 2.44E-02 2.18E-02 1.97E-02 1.80E-02 1.65E-02 1.52E-02 1.

41E-02 1.31E-02 1.23E-02 1.15E-02
             50      4.83E-02 4.43E-02 4.00E-02 3.39E-02 2.97E-02 2.64E-02 2.31E-02 2.02E-02 1.82E-02 1.69E-02 1.57E-02 1.

46E-02 1.36E-02 1.27E-02 1.19E-02
             60      5.01E-02 4.09E-02 3.99E-02 3.40E-02 2.85E-02 2.49E-02 2.24E-02 2.04E-02 1.87E-02 1.73E-02 1.61E-02 1.

49E-02 1.40E-02 1.31E-02 1.22E-02
             70      4.20E-02 4.03E-02 4.03E-02 3.40E-02 2.84E-02 2.47E-02 2.21E-02 2.00E-02 1.82E-02 1.68E-02 1.56E-02 1.

45E-02 1.36E-02 1.27E-02 1.19E-02
             80      4.33E-02 4.03E-02 4.02E-02 3.37E-02 2.83E-02 2.46E-02 2.20E-02 1.99E-02 1.81E-02 1.67E-02 1.54E-02 1.

43E-02 1.33E-02 1.24E-02 1.16E-02
             90      4.15E-02 4.02E-02 4.00E-02 3.37E-02 2.83E-02 2.46E-02 2.20E-02 1.99E-02 1.81E-02 1.66E-02 1.54E-02 1.

42E-02 1.32E-02 1.23E-02 1.15E-02
            100      4.51E-02 4.32E-02 4.02E-02 3.30E-02 2.74E-02 2.40E-02 2.14E-02 1.95E-02 1.77E-02 1.62E-02 1.50E-02 1.

40E-02 1.31E-02 1.23E-02 1.16E-02
            110      4.29E-02 4.03E-02 3.91E-02 3.29E-02 2.70E-02 2.35E-02 2.10E-02 1.91E-02 1.75E-02 1.60E-02 1.48E-02 1.

36E-02 1.26E-02 1.16E-02 1.07E-02
            120      4.02E-02 3.95E-02 3.88E-02 3.29E-02 2.75E-02 2.39E-02 2.13E-02 1.93E-02 1.76E-02 1.61E-02 1.49E-02 1.

38E-02 1.28E-02 1.20E-02 1.12E-02
            130      4.05E-02 4.02E-02 3.97E-02 3.25E-02 2.57E-02 2.13E-02 1.87E-02 1.68E-02 1.53E-02 1.42E-02 1.31E-02 1.

22E-02 1.13E-02 1.06E-02 9.98E-03
            140      4.03E-02 3.99E-02 3.95E-02 3.31E-02 2.76E-02 2.41E-02 2.15E-02 1.94E-02 1.77E-02 1.63E-02 1.50E-02 1.

39E-02 1.29E-02 1.21E-02 1.13E-02
            150      4.03E-02 4.01E-02 3.91E-02 3.25E-02 2.63E-02 2.30E-02 2.05E-02 1.85E-02 1.68E-02 1.54E-02 1.42E-02 1.

31E-02 1.22E-02 1.14E-02 1.07E-02
            160      4.02E-02 3.96E-02 3.88E-02 3.18E-02 2.57E-02 2.24E-02 1.99E-02 1.80E-02 1.64E-02 1.51E-02 1.40E-02 1.

30E-02 1.21E-02 1.13E-02 1.05E-02
            170      4.27E-02 3.92E-02 3.90E-02 3.28E-02 2.74E-02 2.39E-02 2.13E-02 1.92E-02 1.75E-02 1.61E-02 1.48E-02 1.

38E-02 1.28E-02 1.19E-02 1.11E-02
            180      4.71E-02 4.08E-02 3.99E-02 3.34E-02 2.79E-02 2.46E-02 2.25E-02 2.05E-02 1.85E-02 1.66E-02 1.53E-02 1.

40E-02 1.30E-02 1.21E-02 1.13E-02
            190      4.77E-02 4.37E-02 4.03E-02 3.55E-02 3.22E-02 2.93E-02 2.65E-02 2.41E-02 2.21E-02 1.99E-02 1.76E-02 1.

56E-02 1.40E-02 1.27E-02 1.16E-02
            200      4.74E-02 4.31E-02 4.05E-02 3.55E-02 3.16E-02 2.84E-02 2.55E-02 2.30E-02 2.06E-02 1.84E-02 1.64E-02 1.

49E-02 1.40E-02 1.31E-02 1.21E-02
            210      5.05E-02 4.33E-02 4.06E-02 3.49E-02 3.04E-02 2.67E-02 2.42E-02 2.21E-02 2.03E-02 1.85E-02 1.68E-02 1.

53E-02 1.38E-02 1.28E-02 1.18E-02
            220      4.67E-02 4.04E-02 3.92E-02 3.32E-02 2.79E-02 2.45E-02 2.18E-02 1.97E-02 1.80E-02 1.65E-02 1.52E-02 1.

41E-02 1.31E-02 1.22E-02 1.15E-02
            230      4.57E-02 4.02E-02 3.91E-02 3.34E-02 2.79E-02 2.45E-02 2.19E-02 1.98E-02 1.80E-02 1.65E-02 1.53E-02 1.

43E-02 1.33E-02 1.24E-02 1.15E-02
            240      4.07E-02 4.00E-02 3.93E-02 3.36E-02 2.81E-02 2.45E-02 2.19E-02 1.98E-02 1.81E-02 1.66E-02 1.53E-02 1.

42E-02 1.32E-02 1.23E-02 1.15E-02
            250      4.07E-02 4.01E-02 3.96E-02 3.35E-02 2.79E-02 2.43E-02 2.16E-02 1.96E-02 1.79E-02 1.65E-02 1.51E-02 1.

40E-02 1.31E-02 1.22E-02 1.14E-02
            260      4.07E-02 4.00E-02 3.96E-02 3.35E-02 2.81E-02 2.45E-02 2.18E-02 1.96E-02 1.80E-02 1.65E-02 1.52E-02 1.

41E-02 1.31E-02 1.23E-02 1.15E-02
            270      4.17E-02 4.00E-02 3.97E-02 3.33E-02 2.80E-02 2.43E-02 2.17E-02 1.96E-02 1.79E-02 1.64E-02 1.51E-02 1.

40E-02 1.30E-02 1.22E-02 1.14E-02
            280      4.40E-02 4.01E-02 3.90E-02 3.33E-02 2.78E-02 2.45E-02 2.18E-02 1.96E-02 1.78E-02 1.64E-02 1.51E-02 1.

40E-02 1.30E-02 1.22E-02 1.14E-02
            290      4.62E-02 4.08E-02 4.08E-02 3.53E-02 3.01E-02 2.66E-02 2.40E-02 2.18E-02 1.96E-02 1.76E-02 1.61E-02 1.

48E-02 1.36E-02 1.26E-02 1.17E-02
            300      4.42E-02 4.08E-02 4.01E-02 3.39E-02 2.83E-02 2.48E-02 2.23E-02 2.02E-02 1.85E-02 1.70E-02 1.57E-02 1.

44E-02 1.33E-02 1.24E-02 1.15E-02
            310      4.56E-02 4.02E-02 3.97E-02 3.37E-02 2.82E-02 2.46E-02 2.20E-02 1.99E-02 1.82E-02 1.67E-02 1.54E-02 1.

42E-02 1.32E-02 1.23E-02 1.15E-02
            320      4.57E-02 4.04E-02 3.97E-02 3.26E-02 2.74E-02 2.39E-02 2.14E-02 1.94E-02 1.78E-02 1.64E-02 1.51E-02 1.

40E-02 1.30E-02 1.22E-02 1.15E-02
            330      4.56E-02 4.06E-02 4.00E-02 3.39E-02 2.84E-02 2.48E-02 2.21E-02 1.99E-02 1.82E-02 1.67E-02 1.54E-02 1.

41E-02 1.31E-02 1.22E-02 1.14E-02
            340      4.29E-02 4.07E-02 3.99E-02 3.38E-02 2.91E-02 2.57E-02 2.30E-02 2.06E-02 1.85E-02 1.67E-02 1.53E-02 1.



42E-02 1.33E-02 1.24E-02 1.16E-02
            350      4.23E-02 3.99E-02 3.92E-02 3.28E-02 2.74E-02 2.40E-02 2.13E-02 1.92E-02 1.76E-02 1.61E-02 1.48E-02 1.

37E-02 1.27E-02 1.19E-02 1.11E-02
           ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------
           Maksimum= 5.05E-02 i afstand     5 m og retning 210 grader i måned  8.
       



Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 
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Bilag C: Lovgrundlag – Referenceliste 
 
Love  
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009. 
 
Bekendtgørelser  
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbe-
kendtgørelsen), nr. 1640 af 13. december 2006 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning 
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1335 af 6. december 
2006 
Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 48. af 13. januar 
2010 
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede 
laboratorier, certificerede personer m.v. (akkrediteringsbekendtgørelsen), 
nr. 1353 af 11. december 2006 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale natur-
beskyttelsesomårder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007 
med senere ændringer 
 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen  
Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejled-
ningen) 
Nr 2/2002 om oversigt over B-værdier (B-værdivejledningen) 
Nr. 13/1997 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsen-
der svejserøg 
Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 
Fra december 1991 – Håndbog om miljø og planlægning. 
Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 
Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
 
Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen 
Orientering nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljøgodken-
delser. 
Miljøprojekt nr. 1252/2008 om supplement til B-værdivejledningen 
 
BREF-noter  
EU BREF ”Overfladebehandling af metaller og plast”, 2005 
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