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1. INDLEDNING 
 
Dalum Papir A/S producerer papirmasse ud fra genbrugspapir. Virksomhe-
den anvender en række hjælpestoffer, dels i selve produktionen og dels i 
forbindelse med drift af virksomhedens biologiske renseanlæg, der renser 
spildevandet før udledning til Næstved Kanal. 
 
Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. maj 2011 modtaget ansøgning fra Dalum 
Papir A/S om miljøgodkendelse til substitution/supplering af visse hjælpe-
stoffer (skumdæmpere, polymerer og tensider). Virksomheden ønsker at 
kunne skifte til andre hjælpestoffer uden forudgående godkendelse hos til-
synsmyndigheden, hvis de nye hjælpestoffer overholder kriterierne for mil-
jømærket EU-Blomsten og i øvrigt skal anvendes i samme produktionsafsnit 
som det stof, som det erstatter eller supplerer.   
 
Med denne godkendelse tillader Miljøstyrelsen skift/supplering af oven-
nævnte hjælpestoffer. Der stilles i godkendelsen vilkår om, at Dalum Papir 
A/S senest 4 uger før ibrugtagning af nye hjælpestoffer sender orientering til 
tilsynsmyndigheden med diverse oplysninger om de nye hjælpestoffer samt 
redegørelse for eventuelle ændringer i oplag, håndtering eller andet på virk-
somheden som følge af skift af hjælpestof. Dette muliggør, at tilsynsmyn-
digheden, hvis det skønnes nødvendigt, kan fastsætte supplerende vilkår til 
virksomhedens drift og indretning eller til brugen af det nye hjælpestof. 
Desuden ændres et vilkår om indberetning i virksomhedens gældende mil-
jøgodkendelse (revurdering af 4. december 2009), således at Dalum Papir 
A/S i forbindelse med den årlige rapportering til tilsynsmyndigheden skal 
anføre, hvis der i årets løb er taget nye hjælpestoffer i brug.  
 
Samlet set er det Miljøstyrelsens vurdering, at skift af hjælpestoffer på de 
givne vilkår ikke vil medføre forøget forurening. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne afsnit 3 samt bilag A, ansøgning om miljø-
godkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed at Dalum Papir A/S kan 
foretage substitution/supplering af visse hjælpestoffer i produktionen uden 
forudgående miljøgodkendelse, forudsat at de nye hjælpestoffer overholder 
kriterierne for miljømærket EU-Blomsten.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles ved fastsættelse af 2 nye vilkår, B4.a og K4.a, 
i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljø-
mæssige forhold, der reguleres af denne lov. De nye vilkår er retsbeskytte-
de i 8 år fra meddelelse. Endvidere ændres vilkår K13 i revurdering af 4. 
december 2009. Denne vilkårsændring sker i henhold til § 72, stk. 3 i Miljø-
beskyttelsesloven og er ikke omfattet af retsbeskyttelse.  
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens gældende miljøgod-
kendelse, revurdering af 4. december 2009, og gives under forudsætning af, 
at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte 
godkendelse overholdes. Udover ovennævnte godkendelse er Dalum Papir 
A/S omfattet af en revurderet miljøgodkendelse af lugt, meddelt den 22. 
januar 2009.  
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden 
følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Indretning og drift 
 
B4.a Dalum Papir A/S kan uden yderligere godkendelse foretage substitu-

tion/supplering af hjælpestoffer (skumdæmpere, polymerer og tensi-
der) indenfor samme produktionsafsnit, forudsat at der er tale om 
hjælpestoffer, der er omfattet af kriterierne for miljømærket EU 
Blomsten. Virksomheden skal senest 1 måned før ibrugtagning af 
nye hjælpestoffer fremsende oplysninger i henhold til vilkår K4.a til 
tilsynsmyndigheden.  
(Nyt vilkår) 
 

 
Indberetning/rapportering 
 

Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 
K4.a Senest 1 måned før ibrugtagning af nye hjælpestoffer, jf. vilkår B4.a 

skal Dalum Papir A/S sende en orientering herom til tilsynsmyndig-
heden. Orienteringen skal omfatte følgende oplysninger: 

 
 Dokumentation for overholdelse af kriterierne for miljømær-

ket EU Blomsten. 
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 Oplysninger om hvorvidt indholdsstoffer i de nye hjælpestof-
fer er omfattet af Listen over uønskede stoffer1, Effektlisten2 
og Risikobekendtgørelsen3. Oplysningerne skal gives for ind-
holdsstoffer angivet i leverandørdatablad i henhold til gæl-
dende lovgivning om leverandørdatablade.  

 Oplysninger om det forventede forbrug af hjælpestoffer før 
og efter substitution/supplering. 

 Oplysninger om eventuelle ændringer i oplag og håndtering 
af hjælpestoffer på virksomheden  

(Nyt vilkår) 
  
  
 Årsindberetning 
K13 Virksomheden skal hvert år inden den 1. april indsende en årsrap-

port for det forløbne kalenderår indeholdende følgende oplysninger: 
 

 Producerede mængder afsværtet papirmasse (tør vægt) 
 Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 
 Affaldsmængder og bortskaffelsessted for de enkelte affalds-

fraktioner 
 Antal timer, hvor der har været brugt gasolie som brændsel 

på kedelanlægget. Årsagen til denne drift skal beskrives. 
 Resultaterne af egenkontrol på spildevand, jf. vilkår E4. Rap-

porteringen skal udføres på en måde, der muliggør en umid-
delbar sammenligning med vilkårene for kontrolperioden. 

 Eventuel substitution/supplering af hjælpestoffer omfattet af 
denne godkendelse  

(Ændret vilkår – ny tilføjelse er markeret med kursiv) 
 

                                                 
1 Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3/2010 om Listen over uønskede stoffer 2009 
2 Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 4/2010 om Effektlisten 2009 
3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 med senere ændringer om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Oplysninger i sagen 
Dalum Papir A/S anvender en række hjælpestoffer i produktionen af papir-
pulp til brug i papirfremstilling. Hjælpestofferne anvendes dels i produktio-
nen af papirpulp og dels i forbindelse med vandrensning og afvanding af 
restprodukter. Papir fremstillet af Dalum Papir A/S er tildelt EU´s miljømær-
ke Blomsten, jf. kriterierne i forordning 2002/741/EF4. Dette indebærer at 
hjælpestoffer, der anvendes i pulp- og papirproduktionen, skal opfylde en 
række miljømæssige krav.     
 
Dalum Papir A/S ønsker mulighed for at substituere eller supplere nuvæ-
rende hjælpestoffer med andre nye hjælpestoffer uden forudgående accept 
eller godkendelse af miljømyndigheden, hvis hjælpestofferne overholder 
kriterierne for EU-Blomsten og i øvrigt skal anvendes i samme produktions-
afsnit som det stof, som det erstatter eller supplerer. Aktuelt anvender Da-
lum Papir A/S hjælpestoffer, der er omfattet af EU-Blomsten, indenfor pro-
duktkategorierne skumdæmpere, polymerer og tensider.    
 
Dalum Papir A/S begrunder ansøgningen med, at hjælpestofferne opfylder 
kriterierne for miljømærkning. Endvidere oplyses, at virksomheden har et 
certificeret miljøledelsessystem, som blandt andet indeholder en forret-
ningsgang for indførelse af nye hjælpestoffer hvor der foretages en miljø- og 
sikkerhedsmæssig vurdering.  
 
Miljømærkekriterier 
Dalum Papir A/S har i ansøgningen beskrevet de kriterier for tildeling af mil-
jømærket, der gælder for de ansøgte hjælpestoffer i henhold til Forordning 
2002/741/EF. Dalum Papir A/S oplyste samtidig, at disse kriterier for EU- 
Blomsten er gældende til den 30. juni 2011, hvorefter der ville ske en skær-
pelse, således at visse stofgrupper defineret af REACH kun må forekomme 
i meget små mængder og den maksimalt tilladelige koncentration af rest-
monomeren acrylamid sænkes fra 1000 ppm til 700 ppm. De nyeste og nu-
gældende kriterier er fastlagt i Kommissionens afgørelse af 7. juni 2011 om 
opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til kopipapir og gra-
fisk papir 2011/332/EU. Dalum Papir A/S skal inden den 7. juni 2012 have 
søgt om Blomster-licens efter de nye kriterier 
 
For de ansøgte hjælpestoffer falder kriterierne i 3 forskellige grupper, af-
hængigt af hvilken type hjælpestof, der er tale om. 
 
Skumdæmpere og tensider  
Alle overfladeaktive stoffer, der anvendes i afsværtningsopløsninger, her-
under skumdæmpere og tensider, skal være bionedbrydelige på langt sigt. 
Dette betyder en nedbrydningsprocent på mindst 60 % i løbet af 28 dage, 

                                                 
4 Kommissionens beslutning af 4. september 2002 om opstilling af reviderede miljøkriterier 
for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kopipapir og grafisk papir og om ændring af 
beslutning 1999/554/EF 
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afhængigt af målemetoden. Erklæring herom skal forelægges sammen med 
relevant dokumentation.   
 
Der er krav om, at der ikke må tilsættes alkylphenolethoxylater eller stoffer, 
der danner alkylphenoler i forbindelse med nedbrydningen, til afsvært-
ningskemikalier, skumdæmpere, dispergeringsmidler eller bestrygningsmid-
ler. Erklæringer fra kemikalieleverandører skal forelægges.  
  
Polymerer 
Der stilles krav om et maksimalt indhold af restmonomerer i kemikalier, der 
anvendes til forskellige formål, herunder intern eller ekstern vandrensning. 
For acrylamid er kravet 700 ppm, mens kravet er 100 ppm for en række 
andre monomerer, der er tildelt særlige faresætninger. Erklæring herom 
skal forelægges sammen med relevant dokumentation. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
Der er ikke i revurdering af miljøgodkendelse af Dalum Papir A/S, meddelt 
den 4. december 2009, fastsat vilkår til ibrugtagning af nye hjælpestoffer. 
Det er i miljøbeskyttelsesloven5 § 33 beskrevet, at listevirksomhed ikke må 
udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der 
indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. 
Udskiftning af hjælpestoffer er en driftsmæssig ændring, og skal derfor som 
udgangspunkt forelægges tilsynsmyndigheden til vurdering af om ændrin-
gen medfører forøget forurening.     
 
Hidtil er udskiftning af hjælpestoffer på Dalum Papir A/S sket ved, at Dalum 
Papir A/S har søgt om udskiftning af ét navngivet hjælpestof med et andet 
navngivet hjælpestof til et bestemt formål. Ansøgningen har været vedlagt 
sammenlignelige oplysninger om de 2 stoffer. Tilsynsmyndigheden har her-
efter vurderet hvorvidt den ansøgte substitution medførte forøget forurening 
og dermed skulle meddeles separat miljøgodkendelse eller om udskiftnin-
gen kunne ske uden miljøgodkendelse. Ved vurderingen har tilsynsmyndig-
heden lagt vægt på, at det nye stof samlet set ikke må være en større mil-
jømæssig belastning end det stof, det erstatter. Dette kan f.eks. indeholde 
en vurdering af indhold af miljømæssigt problematiske stoffer, f.eks. stoffer 
opført på Listen over uønskede stoffer6 eller Effektlisten7, eller ved vurde-
ring af om det samlede forbrug kan nedsættes ved udskiftning af hjælpestof.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at hjælpestoffer, der opfylder kriterierne for 
miljømærkning, som udgangspunkt er et godt miljømæssigt valg. Sigtet med 
kriterierne er ifølge forordningen blandt andet at reducere udledninger af 
giftige eller eutrofierende stoffer (stoffer, der bidrager til overgødskning af 
søer og havområder) i vandmiljøet, at reducere miljøskader eller –risici for-
bundet med anvendelse af farlige kemikalier og at nedbringe energiforbru-

                                                 
5 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer om 
miljøbeskyttelse 
6 Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3/2010 om Listen over uønskede stoffer 2009 
7 Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 4/2010 om Effektlisten 2009 
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get og de dermed forbundne emissioner til luften. Der er fastsat detaljerede 
kriterier for blandt andet udledning til vand og luft og for indhold af farlige 
kemikalier. Verifikationen af miljømærkekravene foretages af et uafhængigt 
og neutralt organ, i Danmark af Miljømærkning Danmark. De nyeste kriterier 
er fastlagt i Kommissionens afgørelse af 7. juni 2011 om opstilling af miljø-
kriterier for tildeling af EU-miljømærket til kopipapir og grafisk papir 
(2011/332/EU). 
 
Dalum Papir A/S ønsker mulighed for at foretage substitution eller supple-
ring af hjælpestoffer i samme produktionsafsnit, dvs. til sammenlignelige 
formål. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at anvendelse af nye miljømærke-
de hjælpestoffer som udgangspunkt vil betyde, at der ikke opstår forøget 
forurening ved udskiftningen, idet der stilles ret restriktive krav til miljømær-
kede stoffer. Miljøstyrelsen finder dog, at der udover dokumentation for at 
miljømærkekriterierne er opfyldt, ligeledes skal undersøges om de nye hjæl-
pestoffer indeholder stoffer, der er opført på Listen over uønskede stoffer8, 
Effektlisten9 eller er omfattet af Risikobekendtgørelsen10. Herudover vurde-
rer Miljøstyrelsen, at der skal foretages en konkret vurdering af eventuelle 
ændringer i oplag og håndtering af hjælpestofferne på virksomheden, lige-
som det skal vurderes, hvorvidt forbruget vil blive væsentligt anderledes end 
ved anvendelse af det hidtidige hjælpestof.  
 
Hvis tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, kan der ved påbud fast-
sættes supplerende vilkår til virksomhedens drift og indretning eller til bru-
gen af det nye hjælpestof.  
 
Natura 2000 
Dalum Papir A/S ligger inden for få kilometer i nærheden af nogle områder, 
der er udpeget som Natura 2000-områder. En nærmere beskrivelse af dette 
findes i den revurderede miljøgodkendelse af 4. december 2009.  
 
Ifølge Natura 2000-bekendtgørelsen11 må der ikke ske forringelse af natur-
typer og levesteder for de arter, som området er udpeget for. Da denne til-
lægsgodkendelse tillader skift af hjælpestoffer, som vurderes ikke at medfø-
re forøget forurening, vil der ikke ske forringelse af naturtyper og levesteder. 
Der skal derfor ikke foretages en konsekvensvurdering i henhold til Natura 
2000-bekendtgørelsen.  
 
VVM 
Dalum Papir A/S er omfattet af bilag 1, pkt. 18 a) i VVM-bekendtgørelsen12. 
Miljøstyrelsen vurderer, at skift af hjælpestoffer indenfor denne godkendel-

                                                 
8 Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3/2010 om Listen over uønskede stoffer 2009 
9 Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 4/2010 om Effektlisten 2009 
10 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 med senere ændringer 
om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer  
11 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 med senere ændringer om udpeg-
ning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 
arter 
12 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse 
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 
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ses rammer, ikke er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 38, idet 
der ikke er tale om en ændring, der udvider anlæggets produktion eller akti-
viteter væsentligt. 
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Næstved Kommune har med brev af 1. juli 2011 udtalt sig til ansøgningen 
fra Dalum Papir A/S. Kommunen anfører, at ”Teknisk Forvaltning i Næstved 
Kommune har ikke foretaget en konkret vurdering af miljøkravene i ”Blom-
sten”, da denne opgave varetages af Miljøstyrelsen. I øjeblikket er ”Blom-
sten” en frivillig del af virksomhedens miljøstyring. Teknisk Forvaltning an-
befaler, at der vil blive udfærdiget et tillæg til miljøgodkendelsen, der som 
minimum kræver, at ”Blomstens” krav overholdes.” Kommunen anfører der-
udover, at ”ændringen af godkendelsen vil ikke have nogle planmæssige 
eller trafikmæssige påvirkninger i Næstved, ligesom vurderingen af den di-
rekte udledning til Næstved Kanal ligger hos Miljøstyrelsen.” 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.  
Der er ikke foretaget annoncering af ansøgningen om miljøgodkendelse i 
henhold til § 11 i godkendelsesbekendtgørelsen13, og derfor ikke modtaget 
bemærkninger fra borgere mv. 
 
Dette skyldes, at Miljøstyrelsen har vurderet, at skift af hjælpestoffer på Da-
lum Papir A/S ikke er en væsentlig ændring, idet det efter godkendelses-
myndighedens vurdering ikke vil have en negativ og betydelig indvirkning på 
mennesker eller miljø.  
 
3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
Dalum Papir A/S har haft udkast til miljøgodkendelse til kommentering. Virk-
somheden har haft bemærkninger til formuleringen for at sikre følgende 
præciseringer: 

 At der udover substitution også gives godkendelse til supplering af 
hjælpestoffer 

 At vurderingen af hvorvidt stofferne er omfattet af ”Listen over uøn-
skede stoffer, Effektlisten og Risikobekendtgørelsen (vilkår K4.a) 
gælder for indholdsstoffer i henhold til leverandørbrugsanvisningen 
for det enkelte hjælpestof. 

 
Desuden bemærker Dalum Papir A/S, at virksomheden inden den 7. juni 
2012 skal have søgt om Blomster-licens efter de nye kriterier.   
  
Miljøstyrelsen finder de fremsendte bemærkninger relevante, og har ændret 
formuleringen i overensstemmelse hermed.   
 
 

                                                 
13 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 med senere ændringer 
om godkendelse af listevirksomhed  
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4. Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Næstved Bladet den 23. au-
gust 2011 og kan ses på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 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 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7-11 eller ros@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest 
den 20. september 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresen-
der 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 påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste 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.  
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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. 
 

4.1 Liste over modtagere af kopi af afgørelse  
 
Dalum Papir A/S (info@dalumpapir.dk) 
Næstved Kommune (borger@naestved.dk) 
Embedslægeinstitutionen i Sjælland (sjl@sst.dk) 
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk) 
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk) 
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk) 
Greenpeace (hoering@nordic.greenpeace.org) 
Dansk Sejlunion (ds@sejlsport.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk) 
Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk) 
Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk) 
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Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse 



 
Miljøministeriet  
Miljøstyrelsen Roskilde  
Att.: Anette S. Kristensen 
Ny Østergade 7-11  
DK - 4000 Roskilde  
 
 
 
 
 
Ansøgning vedr. anvendelse af nye hjælpestoffer. 
Dalum Papir Arjowiggins Graphic, afd. Maglemølle fremsender hermed ansøgning om 
miljøgodkendelse af substitution / supplering af visse eksisterende hjælpestoffer i samme 
produktionsafsnit. 
 
 
 
 

 Med venlig hilsen 
  
 

 
 
 Dorte Riis Sørensen 
 Miljø- og Sikkerhedschef 
 Dalum Papir A/S 
 drs@dalumpapir.dk 
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Resumé 

Dalum Papir producerer kopipapir og grafisk papir, som er tildelt miljømærket EU Blomsten for 
kopi papir og grafisk papir. Dette indebærer bl.a., at hjælpestoffer anvendt i pulp- og 
papirproduktionen skal opfylde en række skærpede miljømæssige krav. 
 
I Dalum Papirs afdeling i Maglemølle anvendes en række hjælpestoffer, som er dækket af miljøkrav 
iht. EU Blomsten (skumdæmper, polymerer og tensider). 
 
Det kan til tider være en fordelt, at benytte et nyt hjælpestof, f.eks. fra en anden leverandør eller 
med en lidt anden sammensætning eller supplere nuværende hjælpestoffer med et nyt.  
 
Hidtidig praksis har været, at introduktion af nye hjælpestoffer skal godkendes af Miljøstyrelsen 
inden ibrugtagning. Dalum Papir ansøger om, at kunne foretage substitution /supplering af 
eksisterende hjælpestoffer ny, så længe at hjælpestoffet overholder kriterierne for EU Blomsten. 
Dette gøres, for at lette sagsgangen både for myndighederne og virksomheden ved valg af ny 
hjælpestoffer. 
 
Dalum Papir har et certificeret miljøledelsessystem, som bl.a. indeholder en forretningsgang for 
indførelse af nye hjælpestoffer, hvor der foretages en miljø- og sikkerhedsmæssig vurdering. 
 
Det er Dalum Papirs vurdering af substitution / supplering med ny hjælpestoffer ikke vil give 
anledning til øget forurening. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Oplysninger om ansøger og ejerforhold 
 
Ejer 
Arjowiggins SAS 
Immeuble Axe Seine 
20, rue Rouget de Lisle92130 
Issy-les-Moulineaux 
 
Tel: 33 (0) 1 41 08 60 00 
 

Virksomheden 
Dalum Papir 
Dalumvej 116 
5250 Odense SV 
 
Tlf: 66 11 75 75    
CVR-nr.: 20 28 41 96 
 

Anlægget 
Dalum Papir afd. 
Maglemølle 
Maglemølle 60 
4700 Næstved 
Matrikkelnummer 8A Lille 
Næstved, Næstved Jorde 
P-nummer: 1003138646 
 

Kontaktperson 
Miljø- og Sikkerhedschef 
Dorte Riis Sørensen 
Dalumvej 116 
5250 Odense SV 
 
Direkte tlf.: 65 42 11 22 
Fax 65 91 79 26 
e-mail: drs@dalumpapir.dk 

 

Virksomhedens art  

E101: Cellulosefabrikker og papirmassefabrikker. Papirfabrikker og papfabrikker med en 
produktionskapacitet på mere end eller lig med 20 tons/dag. 
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Miljøteknisk beskrivelse 
Dalum Papir producerer kopipapir og grafisk papir, som er tildelt EU’s miljømærke Blomsten. 
Dette indebærer, at hjælpestoffer skal opfylde en række skærpede miljømæssige krav. 
 
EU’s miljømærke gives i medfør af EU forordning nr.1980/2000 og kravene (kriterierne) er 
beskrevet i Kommissionens beslutning nr. K(2020) 3294 forordning 2002/741/EF. Verifikationen af 
opfyldelsen af miljømærkekravene udføres af et uafhængigt og akkrediteret organ, p.t. 
Miljømærkning Danmark. 
 
I Dalum Papirs afdeling i Maglemølle anvendes en række hjælpestoffer. Hidtidig praksis i 
forbindelse med introduktion af eller substitution til nye hjælpestoffer, har været at 
miljømyndigheden skal forespørges om godkendelsespligt og - i fald godkendelse er påkrævet - 
godkende eller afvise brugen. Dette gælder såvel forsøgsmæssig som permanent brug. Herved 
sikres, at der ikke sker en øget forurening af omgivelserne. Undtaget fra ovennævnte procedure er 
teknisk identiske produkter (eksempelvis 50 % (w/w) natronlud fra forskellige producenter). 
 
Dalum Papir anvender et miljøstyringssystem, som er certificeret iht. kravene i ISO 14001 samt 
EMAS forordningen. Miljøstyringssystemet indeholder en forretningsgang for introduktion af nye 
hjælpestoffer. Denne forretningsgang sikrer, at der sker en vurdering af influens på såvel miljø som 
arbejdsmiljø, før hjemtagelse og ibrugtagning (Bilag A).  
 
Virksomhedens miljøgodkendelse fordrer løbende måling af den udledte spildevandskvalitet 
(kvælstof, fosfor, organiske forbindelser m.m.). Bioslam fra det biologiske renseanlæg analyseres 
løbende for tungmetalkoncentration i hht. slambekendtgørelsen. Begge analyse-aktiviteter sikrer 
overvågning af uforudsete effekter som følge af ændringer i brugen af hjælpestoffer. 
 
Miljømærke kriterier 
Hos Dalum Papir, afd. Maglemølle er følgende produktkategorier reguleret af Blomsten: skum- 
dæmpere, polymerer og tensider.  
 
I nedenstående tabel er listet de aktuelt anvendte hjælpestoffer indenfor disse kategorier samt de 
krav, som miljømærket stiller: 
 
Produkt- 
kategori 

Anvendelse Nuværende 
hjælpestoffer 

Miljømærke-krav 

skum- 
dæmpere 

- skumdæmpning i afsværtning 
- afluftning i bioanlæg 

Protocol WB7704 
De-Airex 7059 

minimum 
bionedbrydelighed 1) 
(bilag B pkt. 4d) 

polymerer - intern vandrensning 
 
- afvanding af restprodukter 
 
- retention af finstof 

BoFloc P40-43EP 
Betafloc BT09-05 
Praestol K332L 
Praestol 857 BS 
Preastol 822 BS 

maximalt 
restmonomerindhold 2) 
(bilag B pkt. 4c) 
 

tensider - frigørelse og samling af tryksværte 
- skumning 

Serfax MT90 
Serfax MT90 

intet indhold af APEO 3) 
(bilag B pkt. 4b) 
minimum 
bionedbrydelighed 2) 
(bilag B pkt. 4d) 
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1) Den minimalt tilladelige bionedbrydelighed afhænger af målemetoden, men er min. 60 % over 28 
   dage.  
 
2) Det maximalt tilladelige restmonomerindhold af hænger af restmonomértypen. For acrylamid er 
   kravet 1000 ppm, for restmonomerer med særlig faremærkning er kravet 100 ppm., mens øvrige 

restmonomertyper ikke er underkastet krav. 
 
3) APEO er en forkortelse for alkylphenolethoxyalater og alkylphenolderivater. 
 
 
Miljømærke dokumentationen for et givet hjælpestof omfatter: 
 
 produktblad 
 sikkerhedsdatablad 
 kvantitet 
 funktion 
 leverandør 
 erklæring fra leverandør vdr. miljømærkekrav (bionedbrydelighed etc.) 
 
Ændringer til miljømærkningen 
Det skal slutteligen bemærkes, at de nugældende kriterier for Blomsten gælder til 30. juni 2011, 
herefter vil reviderede (skærpede) kriterier være gældende. Endeligt forslag (”final draft”) kan læses 
på flg. link: 
 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/pdf/copying_paper/final_draft.pdf 
 
I alt væsentlighed drejer skærpelsen for hjælpestoffer sig om to forhold:  
 
1) Stoffer tilhørende visse stofgrupper defineret af REACH må kun forkomme i meget små 

koncentrationer i hjælpestoffer 
 
Den maximalt tilladelige koncentration af restmonomeren acrylamid sænkes fra 1000 ppm til 700 
ppm. 
 
Oplysninger om etablering 
Det ansøgte vil ikke umiddelbart give anledning til etablering af nye anlæg, når der er  tale om 
substitution af eksisterende hjælpemidler. Ved introduktion af supplerende hjælpemidler kan der 
dog være behov for at anvende et mindre indendørs anlæg til evt. opløsning og dosering. Sådanne 
installationer vil blive udført på befæstet areal. Eksempler: doseringspumpe koblet til en palletank 
med skumdæmper. Opløsning af polymerpulver fra big-bag i mindre enheder inden  dosering. 
 
Oplysninger om beliggenhed, indretning og produktion 
Kortmateriale med beliggenhed, beskrivelse af indretning og produktion mv. fremgår af 
virksomhedens revurderede miljøgodkendelse 2009. 
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Oplysninger om bedst tilgængelig teknik 
Beskrivelse af virksomheden brug af bedst tilgængelig teknik fremgår af virksomhedens 
revurderede miljøgodkendelse 2009. Substitution / supplering af hjælpestoffer, der overholder 
kriterierne for EU Blomsten, ændre ikke på forhold omkring BAT. 
 
Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger  
Substitution / supplering af hjælpestoffer, der overholder kriterierne for EU Blomsten, vil ikke give 
anledning til øget forurening. 
 
Forslag til vilkår 
Tilladelsen kan evt. forudsætte, at Dalum Papir senest 1 måned før substitution påbegyndes, 
fremsender samme dokumentation for hjælpestofferne, som kræves i forbindelse med miljømærket, 
til Miljøstyrelsen. 
 
Oplysninger om driftsforstyrrelse og uheld 
Oplysninger om driftsforstyrrelse og uheld fremgår af virksomhedens revurderede 
miljøgodkendelse 2009. 
 
Oplysninger om virksomhedens ophør 
Oplysninger om virksomhedens ophør fremgår af virksomhedens revurderede miljøgodkendelse 
2009. 
 
 
Ansøgning 
Med henblik på at lette sagsgangen for både virksomhed og miljømyndighed, ansøger Dalum Papir, 
Arjowiggins Graphic hermed om tilladelse til at kunne substituere og/eller supplere eksisterende 
hjælpestoffer i eksisterende applikationer, så længe der er tale om produkter, som er omfattet af 
kriterierne for miljømærket EU Blomsten, uden yderligere godkendelse.  
 
Ved en eksisterende applikation forstås dosering af et hjælpestof i samme produktionsafsnit. 
 
 
 



Bilag A 
Skema til brug ved indførelse af nye hjælpestoffer. 
 

Anvendes som prøvetid for nye varer og nye leverandører. Max. løbetid 6 mdr. JT Dok.dato 01/12 06

QMF6.1.bil.2 MIDLERTIDIGT VPC/MKS
B       (Vareprøvecertifikat VPC / Modtagekontrolskema MKS)
E
S Udskrevet af: Erstat. dato: Gældende fra: Gældende til:
T
I
L Varebetegnelse(produktnavn): Leverandør:
L
E
R Specifikation (varegruppe jvf QMF 6.1 bil 1): Anvendelsested: Maglemølle

KC
E PM-7
L PM-6
L Varen erstatter/alternativ (produktnavn) : EB
E Køkken
R Øvrigt

Mærkning af varen jvf. fareklassifikationer (Husk arbejdspladsbrugsanvisning ved mærkning): 
T
E Mærkning:  Ingen   N   T               Tx Xn C
K  Xi         F   Fx           E O
N.  R8  R10    R11             R12 R50 R51/53

Er varen kontrolleret mht. krav vedr. miljømærker: Ja Nej
G
O Er varen godkendt til anvendelse i Danmark: Ja Nej
D
K Kommentarer:
E Varens kontrolkode (1-8):
N
D Skal varen isoleres/karantænemærkes ved modtagelsen? Ja Nej
E
R Varen frigives af (Hvem):

Hvad er kravene for at godkende varen:

Hvad gør VAREMODTAGEREN, hvis varen

godkendes: Kører den på lager.
afvises: Kontakter din arbejdsleder. Dato: Sign:

Bestiller Udfyldes af Bestiller/Tekn. Godkender og SIR kunfor mærkningspligtige varer.:
/Tekn.
godk./ Godkent af SIR: Ja Nej
SIR

Dato: Sign:

Info til: (sæt x og fordel) Varemodt.:
I Magle driftsleder Lab./køk. Dalum Maglemølle
N Kraftc. Driftsleder Lab., Magle Indkøb Magasinet
F Områdechef PM Driftsmestre, Magle Miljøafd. Rammeladen
O EB Driftsmestre, Dalum Kval.afd. Råstofpladsen

Salg/Marketing
information til berørte afdelinger påhviler bestilleren.

Hvis varen frigives pga. tidnød, handler PRODUKTFRIGIVEREN jvf. QMF6.2
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KONKLUSION PÅ PRØVETIDEN

Teknisk vurdering af varen:
G
O
D
K
E Godkendt: Ja Nej    
N
D Skal varen erstatte eksisterende vare : Ja Nej
E
R Hvilken/Hvilke:

Kan varen være kommerciel alternativ til eksisterende: Ja Nej

Resulterer varen i øget ekstern/intern miljøpåvirkning: Ja Nej

Hvilken/Hvilke:

Er anlæg godkendt til permanent brug i SIMG: Ja Nej

Fremtidig kontrolkode (1-8):

Hvad sker der med evt. restmængde af varen?

Returneres til leverandør

Køres til destruktion

Må bruges i produktionen Dato: Sign.:

EKSTERNT MILJØ
M Miljømæssig vurdering af leverandør:
I
L Godkendt leverandørvurdering ?
J   Ja
Ø

  Midl. godkendt
&

 Afventer svar
K
V Bemærkninger:  Ej relevant
A
L.

Dato: Sign:

Merkantil konklusion på midlt. VPC/MKS
I
N Produkt/Leverandør godkendt Ja Nej
D til fremtidige leverancer
K
Ø
B Dato: Sign.:



Bilag 
Uddrag af kriterier for tildeling af EU Blomsten til kopipapir og grafisk papir 
Kommissionens beslutning nr. K(2020) 3294 forordning 2002/741/EF. 
 

4. Farlige kemiske stoffer 
Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en liste over de kemikalier, der er anvendt til 
fremstillingen af papirmasse og papir sammen med anden relevant dokumentation (som f.eks. materiale- og 
sikkerhedsdatablade). 
Denne liste skal omfatte kvantitet, funktion og leverandører af alle kemikalier, som anvendes i processen. 
 
a) Chlor: Chlorgas må ikke anvendes som blegemiddel. Dette krav gælder ikke for chlorgas i forbindelse 
med produktion og anvendelse af chlordioxid. 
Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en erklæring fra papirmasseproducenten eller -
producenterne om, at der ikke er anvendt chlorgas som blegemiddel. Bemærk: selv om dette krav også 
gælder for blegning af genvundne fibre, accepteres det, at sådanne fibre i deres forudgående livscyklus er 
blevet bleget med chlorgas. 
 
b) APEO: Alkylphenolethoxylater eller alkylphenolderivater må ikke tilsættes vaskeaktive stoffer, 
afsværtningskemikalier, skumdæmpere, dispergeringsmidler eller bestrygningsmidler. Alkylphenolderivater 
defineres som stoffer, der danner alkylphenoler i forbindelse med nedbrydningen. 
Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en eller flere erklæringer fra deres 
kemikalieleverandør(er) om, at der hverken er tilsat alkylphenolethoxylater eller alkylphenolderivater til 
disse produkter. 
 
c) Restmonomerer: Den samlede mængde restmonomerer (med undtagelse af akrylamid), som har fået eller 
kan få tildelt en eller flere af følgende risikosætninger (eller kombinationer heraf): 

 R45 (kan fremkalde kræft) 
 R46 (kan forårsage arvelige genetiske skader) 
 R49 (kan fremkalde kræft ved indånding) 
 R50/53 (meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i 

vandmiljøet) 
 R51/53 (giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i 

vandmiljøet) 
 R52/53 (skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i 

vandmiljøet) 
 R60 (kan skade forplantningsevnen) 
 R61 (kan skade barnet under graviditeten) 

 
som defineret i Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, 
emballering og etikettering af farlige stoffer (1) med senere ændringer, i bestrygningsmidler, 
retentionsmidler, styrkemidler, vandafvisende stoffer eller kemikalier, der anvendes til intern eller ekstern 
vandrensning, må ikke overstige 100 ppm (beregnet ud fra faststofindholdet). 
 
Akrylamid må ikke anvendes i bestrygninger, retentionsfremmende midler, styrkemidler, vandafvisende 
stoffer eller kemikalier, der anvendes til intern eller ekstern vandrensning, i koncentrationer på mere end  
1.000 ppm (beregnet ud fra faststofindholdet). 
 
Det ansvarlige organ kan tillade, at ansøgeren ikke opfylder disse krav med hensyn til de kemikalier, der 
anvendes til ekstern vandrensning. 
 
Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen 
med anden relevant dokumentation (som f.eks. materiale- og sikkerhedsdatablade). 
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Bilag B: Liste over sagens akter 
 
03.05.2011 Ansøgning fra Dalum Papir om godkendelse af hjælpestoffer 

 
19.05.2011 Supplerende spørgsmål til ansøgningen fra Miljøstyrelsen 

 
01.06.2011 Svar fra Dalum Papir A/S på supplerende spørgsmål 

 
01.07.2011 Udtalelse til ansøgningen fra Næstved Kommune 

 
08.07.2011 Udkast til afgørelse til Dalum Papir A/S 

 
27.07.2011 Bemærkninger fra Dalum Papir A/S til udkast til afgørelse 
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