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1. INDLEDNING 
Inbicon er et 100 % DONG Energy ejet datterselskab som udvikler metoder 
til fremstilling af ethanol på baggrund af halm og anden biomasse. Inbicon 
driver i lokaler på Skærbækværket, Klippehagevej 22, 7000 Fredericia to 
forsøgsanlæg med en begrænset kapacitet på henholdsvis 100 og 1000 kg 
biomasse pr. time. Anlægget drives udelukkende med forsøg, hvilket bety-
der, at anlægget kun er i drift et begrænset antal dage om året (1 – 2 dage 
pr. uge i op til 40 uger om året). Den resterende del af tiden ændres og ud-
vikles der på anlægget.  
 
Anlægget blev miljøgodkendt af Vejle Amt i slutningen af 2006 med en god-
kendelse, som blev gjort tidsbegrænset til 3 år. Miljøstyrelsen har derfor ud-
arbejdet denne godkendelse, som giver tilladelse til fortsat drift af anlægget. 
 
Anlægget er nærmere beskrevet i miljøteknisk beskrivelse udarbejdet af 
virksomheden. Den miljøtekniske beskrivelse er vedlagt denne godkendelse 
som bilag A. Bilag A indeholder desuden en redegørelse for ændret luft-
rensning på baggrund nye målinger af luftemissionen. 
 
Ved udarbejdelse af godkendelsen er der især lagt vægt på at fastholde den 
luftrensning, som Inbicon vil etablere inden 2012, samt opdatering af vilkår 
fra Vejle Amts godkendelse. 
 
Anlægget er omfattet af bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og  
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, 
bilag 2 pkt. 6a. Miljøstyrelsen har derfor screenet, om der skal udarbejdes 
VVM-redegørelse og tillæg til kommuneplan for anlægget. Miljøstyrelsen 
har den 28. februar 2012 afgjort at projektet ikke kræver udarbejdelse af 
kommuneplantillæg med tilhørende VVM redegørelse. 
 
 



2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne afsnit 3 og ansøgning om miljøgodkendelse 
(vedlagt som bilag A), godkender Miljøstyrelsen hermed forsøgsanlæg til 
fremstilling af ethanol på baggrund af halm og andet biomasseaffald med 
lignende egenskaber. Ved forsøgsanlæg forstås et anlæg, hvor der ikke fo-
regår en egentlig produktion, men hvor der sker afprøvning af mindre modi-
fikationer af anlægget, som evalueres ved drift 1 – 2 gange om ugen i op til 
40 uger om året. Ved biomasse med lignende egenskaber forstås, biomas-
se som fysisk kan behandles på det beskrevne anlæg og som ikke fører til 
væsentlig anden miljøbelastning end brug af halm. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår: 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
A1 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 

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

 
A2 Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen ind-

træder. 
 
Indretning og drift 
B1 Råstoffer i form af biomasse skal opbevares indendørs. Der må 

maksimalt opbevares 60 tons biomasse på anlægget. 
 
B2 Det fælles afkast med afsug fra alle væsentlige kilder i produktionen 

skal være forsynet med renseforanstaltninger som aktivt kulfilter, re-
generativ termisk oxidation eller anden metode, som sikrer overhol-
delse af vilkår C2, C4 og D1. Renseforanstaltningen skal være etab-
leret senest 1.april 2012. 
 
Renseforanstaltningen skal være forsynet med et system, som kon-
tinuert overvåger renseprocessen, således at der straks kan gribes 
ind ved fald i renseeffektivitet. 

 
B3 1000 kg anlægget må ikke bruges til forsøg, der omfatter opvarm-

ning af biomassen. 
 



Luftforurening 
 
Støv 

C1 Diffuse kilder på virksomheden må ikke give anledning til væsentlige 
støvgener udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden 
vurderer, om generne er væsentlige. 

 
Emissionsgrænser 

C2 Emissionen fra det samlede afkast må ikke efter den 1. april 2012 
overskride de anførte grænseværdier, målt som timemiddelværdier. 

 

Stof Emissionsgrænse (enhed) Afkast 

Furfural 2,5 (mg/Nm³) Fælles udsugningsanlæg 

Støv 10 (mg/Nm³) Fælles udsugningsanlæg 
Oprivning og snitning af biomasse 

 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den 
luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 oC, 101,3 
kPa, tør gas).  

 
C3 Emissionen fra kedlen må ikke overskride de nævnte grænseværdi-

er, målt som timemiddelværdi. 
 

Stof Emissionsgrænse (enhed) 

Kvælstofilter målt som NO2 250  (mg/Nm³) 

 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den 
luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 oC, 101,3 
kPa, tør gas ved 10% ilt).  

 
 

Immissionskoncentration 
C4 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissi-

onskoncentrationen) må efter 1. april 2012 ikke overskride de angiv-
ne grænseværdier (B-værdier): 

 
Stof B-værdi 

mg/m3

Furfural 0,002 

Støv 0,08 

Kvælstofilter som NO2 0,125 

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

 
Kontrol af luftforurening 

C4 Virksomheden skal inden 1. juli 2012 gennem målinger dokumente-
re, at grænseværdierne i vilkår C2, C3 og C4 er overholdt.  



 
Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med 
oplysninger om driftsforholdene under målingen senest en måned 
efter, at målingerne er udført. 

 
Kontrol af furfural og støv fra virksomhedens centrale luftafkast (vil-
kår C2) skal gentages en gang pr. år. Hvis emissionen er under 60% 
af emissionsgrænsen i vilkår C2, kan frekvensen nedsættes til en 
gang hvert andet år.  
 
Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

C5 Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 
Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målinger-
ne kan foretages samme dag. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gen-
nemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdi-
en. 

 
C6 Krav til luftmåling 

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

 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-
22, skal være overholdt. 

 
C7  Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved 

OML-metoden. B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % 
fraktil er mindre end eller lig med B-værdien. 
 
 

Lugt 
Lugtgrænse 

D1 Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 
LE/m³ i boligområder i Skærbæk by (områder i Fredericia Kommu-
neplan 2009 hvis betegnelse starter med S.B, angivet på kort i bilag 
C). I byzone uden for boligområderne må virksomheden ikke give 
anledning til et lugtbidrag på mere end 10 LE/m³. 
Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. 

 
Kontrol af lugt 

D2  Virksomheden skal inden den 1. juli 2012 ved målinger dokumente-
re, at vilkår D1 er overholdt. 



 
Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder 
det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun 
kræves én årlig måling og beregning.  

 
 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 
D3 Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-

rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuel-
le stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond eller et til-
svarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s mul-
tilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principper-
ne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i 
strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. 
 
Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter an-
den aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugt-
prøver. 
 
Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med 
OML-metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, 
hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal ud-
føres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsom-
hedsfaktor. 
 
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 
%, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritme-
tiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. 
 
Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne over-
skrider 50%, skal der:  

• enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvi-
gelsen er mindre end 50 %, eller 

• udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennem-
snit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner. 

 
Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er 
mindre end eller lig med grænseværdien. 

 
Spildevand 
E1 Processpildevand og sanitetsspildevand skal afledes i overens-

stemmelse med gældende tilslutningstilladelse til kommunalt rense-
anlæg fra Fredericia Kommune. 

 
Spildevand, som ikke umiddelbart kan bortledes til kommunalt ren-
seanlæg, må kun opbevares i produktionsanlæggets tanke.  

 



E2 Kølevand fra fermentor, destillation og inddampning skal genbruges 
på Skærbækværket som erstatning for andet grundvand. 

 
Støj 

Støjgrænser 
F1 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samle-

de bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstå-
ende grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de 
ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). 

 
 

 Kl. 
Reference 
tidsrum 
(Timer) 

I 
dB(A) 

II 
dB(A) 

Mandag-fredag 07-18 8 60 45 

Lørdag 07-14 7 60 45 

Lørdag 14-18 4 60 40 

Søn- & helligdage 07-18 8 60 40 

Alle dage 18-22 1 60 40 

Alle dage 22-07 0,5 60 35 

Spidsværdi 22-07 - - 50 

 
Grænserne angivet i kolonne mærket I er gældende over for andre 
virksomheder omfattet af Fredericia Kommuneplan 2009 område 
S.E.3. Grænserne angivet i kolonne mærket II er gældende ved bo-
liger i Skærbæk by i området omfattet af Fredericia Kommuneplan 
2009 område S.B.3. Områderne er angivet på kort i bilag C 

 
Kontrol af støj 

  
F2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal doku-

mentere, at grænseværdierne for støj, jf. vilkår F1, er overholdt. 
 

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen.  

 



 Krav til målinger 
Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning ef-
ter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Må-
ling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra 
virksomheder.  
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter an-
den aftale med tilsynsmyndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal foretages som ”Miljømåling – ekstern 
støj”, i overensstemmelse med bekendtgørelse om kvalitetskrav til 
miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede per-
soner m.v.  
 
Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder 
det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves 
én årlig bestemmelse.  

 
Definition på overholdte støjgrænser 

F3 Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller bereg-
nede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med 
grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede 
ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
vejledninger.  
 

Affald 
Opbevaring af affald 

G1 Affald i form af fiberfraktionen og ikke omsat biomasse og fibre skal 
opbevares indendørs eller i lukkede eller overdækkede vandtætte 
containere. 

 
Der må maksimalt opbevares 20 tons affald på virksomheden. 

 
  Bortskaffelse af affald 
G2 Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstem-

melse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. 
 
G3 Hvis olieaffald og andet farligt affald ikke bortskaffes via kommunal 

indsamlings- eller afleveringsordning, skal kopi af dispensation fra 
kommunen indsendes til tilsynsmyndigheden, før affaldet bortskaf-
fes. 

 
 
Jord og grundvand 
I1 Tanke indeholdende natriumhydroxidopløsning og eddikesyre skal 

opbevares således, at væsken, i tilfælde af beholderbrud, ikke løber 
til jord, overfladevand eller kloak. 

 
Indberetning/rapportering 
 

Eftersyn af anlæg 



J1 Der skal forefindes en skriftlig procedure, som beskriver drift og ved-
ligeholdelse af luftrenseanlæg, herunder hvilke handlinger der 
iværksættes, hvis den kontinuerte registrering viser nedsat renseef-
fektivitet. Proceduren skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 

 
Der skal føres journal over eftersyn af luftrenseforanstaltninger, med 
dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om 
eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. 

 
Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

J2 Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpe-
stoffer, inklusivt forbrug af olie/gas/el. 
Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald. 

 
Opbevaring af journaler 

J3 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberet-
tes til tilsynsmyndigheden. 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 
J4 Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsyns-

myndigheden med følgende oplysninger: 
- anvendte mængder råvarer 
- anvendte mængder hjælpestoffer 
- for hver type affald: afleverede mængder og afleveringssted, 

for farligt affald oplyses endvidere EAK-kode 
- oplag af råvarer pr. 1. januar 
- oplag af hjælpestoffer pr. 1. januar 
- oplag af affald pr. 1. januar 

  
 Frist for indberetning 

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. februar.  
Afrapportering skal ske pr. 1. januar. 
 
Første afrapportering er pr. 1. januar 2013. 

 
Driftsforstyrrelser og uheld 
K1 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrelser el-

ler uheld der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en 
risiko herfor. Efterfølgende skal der senest en uge efter driftsforsty-
relse eller uheld sendes en redegørelse til tilsynsmyndigheden inde-
holdende uddybende beskrivelse af hændelsen, relevante egenkon-
trolmålinger samt oplysninger om hvilke tiltag der iværksættes for at 
undgå tilsvarende hændelser i fremtiden. 
 

 Underretningspligten fritager ikke virksomheden fra at søge at mini-
mere effekterne af uheldet. 

 
Ophør 
L1 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger 

for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at 



bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En 
redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsyns-
myndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 

 



3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
 
Det er miljøstyrelsens opfattelse at virksomheden kan drives på stedet uden 
væsentlig påvirkning af miljøet. Vilkår i godkendelsen er således givet i 
overensstemmelse med gældende vejledninger. 
 
Der er tale om et anlæg til udvikling af teknologi til fremstilling af 2. genera-
tions bioethanol. Det er derfor svært at afgøre, hvad der er bedst tilgængelig 
teknik. Der findes således ikke specifikke BREF-note for denne type anlæg. 
Forsøgene som foretages skal optimere processer med henblik på bl.a. at 
nedbringe forbrug af energi og andre ressourcer. På denne baggrund vur-
derer Miljøstyrelsen, at anlægget kan betragtes som udtryk for bedst til-
gængelig teknik. 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Virksomheden er beliggende i et område, som i Fredericia Kommunes 
kommuneplan 2009 – 2021 er udlagt som erhvervsområde.  
 
I forbindelse med at Skærbækværkets blok 1 og 2 er taget ud af drift, har 
Fredericia Kommune i lokalplan nr. 251 fastlagt, at de tiloversblevne byg-
ninger kan anvendes til anden virksomhed i miljøklasse 4 – 5. Fredericia 
Kommune har den 22. december 2011 tilkendegivet, at den er enig i, at an-
lægget kan indplaceres som miljøklasse 5. 
 
Nærmeste Natura 2000 område (habitatområde nr. 96 Lillebælt) er belig-
gende 7 km fra virksomheden. Med anlæggets beskedne størrelse og drifts-
tid vil miljøpåvirkningen være begrænset til nærområdet og kan derfor ikke 
påvirke habitatområdet væsentligt. Da processerne foregår indendørs og 
giver anledning til meget lidt trafik, kan anlægget heller ikke påvirke arter 
omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. 
 
 
3.2.2 Generelle forhold 
Godkendelsen fra 2006 er givet som en tillægsgodkendelse til Skær-
bækværkets miljøgodkendelse. Inbicon har bedt om at få selvstændig god-
kendelse. Både Skærbækværket og Inbicon er 100% ejet af DONG, men 
Inbicon er en selvstændig virksomhed, som er uafhængig af Skærbækvær-
ket. 
 
Nærværende godkendelsen er givet som en selvstændig godkendelse, da 
Miljøstyrelsen har konstateret, at Inbicon er et selvstændigt firma (eget CVR 
nummer) med egne medarbejdere, og da driften af anlægget ikke i miljø-
mæssig forstand er forbundet med Skærbækværket. 
 



3.2.3 Indretning og drift 
Der er fastsat vilkår omkring den maksimale oplagring af biomasse med 
henblik på at nedbringe konsekvenserne af en eventuel brand i lageret. 
 
Der er stillet vilkår om, at det påtænkte anlæg til begrænsning af luftemissi-
onen skal etableres, idet der ellers vil være overskridelser af vejledende B-
værdier (immissionsgrænser). 
 
3.2.4 Luftforurening 
I de tre år, hvor anlægget har været i drift er der foretaget emissionsmålin-
ger. De første målinger blev screenet for en lang række organiske stoffer. 
Disse viste, at emissionerne af furfural og lugt er de mest problematiske. 
Målingerne viste, at der skete overskridelser af immissionsgrænserne i om-
givelserne for furfural og lugt.  
 
Miljøstyrelsen sendte 26. november 2010 et udkast til afgørelse til høring 
hos Inbicon. I udkastet var der stillet vilkår om, at der skulle etableres rens-
ning af den emitterede luft for furfural og lugt. Inbicon svarede, at det i frem-
tiden kun ville ske opvarmning og dermed emission af furfural og lugt fra 
100 kg anlægget. Miljøstyrelsen bad på denne baggrund om en ny miljøtek-
nisk redegørelse og målinger på 100 kg anlægget. 
 
Der er i 2011 foretaget nye målinger af furfural og lugt, som igen viste over-
skridelse af vejledende immissionsgrænser. Virksomheden har på denne 
baggrund valgt at samle afsug fra alle væsentlige kilder til et fælles afkast 
40 m over terræn samt etablere rensning på luften, sandsynligvis med kulfil-
ter. 
 
Miljøstyrelsen har valgt i denne godkendelse, at stille vilkår til emissionen af 
furfural, lugt og NOx efter gældende vejledninger. Vilkårene skal dokumen-
teres overholdt inden 1. juli 2012. For furfural og støv i hovedafkast er der 
stillet vilkår om, at der foretages årlige emissionsmålinger, dog således at 
frekvensen kan nedsættes til en gang hver andet år, hvis emissionen er un-
der 60% af emissionsgrænserne. Dette er i overensstemmelse med luftvej-
ledningen. 
 
Luft fra udsugning fra støvende processer renses inden afkast gennem et 
posefilter (halmhåndtering) eller et kuvertfilter i filterklasse F7 (procesluftaf-
kast). I denne godkendelse er der fastsat en emissionsgrænse på 10 
mg/Nm³, svarende til BAT efter BREF-noten om emission fra oplag. 
 
På virksomheden benyttes enzymer. Støv af enzymer anses som farligt 
støv. Det er oplyst, at der ikke forekommer enzymstøv, da enzymerne mod-
tages i vandig opløsning. 
 
Diffus emission af støv minimeres ved at lastbiler, som leverer halm har 
monteret net til sikring mod spredning af halmstrå og lignende i omgivelser-
ne. Aflæsning foregår indendørs og lastbilerne rengøres inden de forlader 
bygningen igen. 
 



Dampkedlen har en effekt på 2,3 MW. Efter Luftvejledningen skal der ikke 
stilles særlige emissionsvilkår for kedler af denne størrelse, men der bør 
indkøbes kedel med emission under 110 mg/Nm3 NOx. Inbicon har oplyst, at 
kedlen er fra før 2001, hvor der i luftvejledningen accepters emissioner på 
op til 250 mg/Nm3 NOx.. Der foreligger ikke målinger på kedlen. Miljøstyrel-
sen har derfor fastsat emissionsgrændse på 250 mg/Nm3 NOx samt karv om 
en kontrolmåling. Kedlen har afkast 40 m over terræn, hvilket erfarings-
mæssigt ikke giver problemer med overholdelse af immissionsgærnser for 
en kedel af denne størrelse. 
 
3.2.5 Lugt 
Se afsnit 3.2.4. 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Processpildevand fra de forskellige procestrin, som kan indeholde store 
mængder let omsætteligt organisk stof, er blevet bortledt gennem Skær-
bækværkets kloaksystem efter Fredericia Kommunes tilslutningstilladelse til 
Skærbækværket. Kommunen har ved påbud i 2010 separat reguleret Inbi-
cons tilslutning til Fredericia renseanlæg. Afgørelsen fastlægger, at Inbicon 
kan aflede op til 4 m³ spildevand pr. døgn. Ved større vandmængder kan 
Fredericia Spildevand A/S bestemme hvornår og hvordan spildevandet skal 
afledes. 
 
Inbicon har endvidere oplyst, at det mindste af forsøgsanlæggene produce-
rer mindre end 4 m³ spildevand i døgnet og at det store anlæg producerer 
omkring 6 m³ spildevand i døgnet. I tilfælde, hvor Fredericia Kommune, ikke 
kan modtage alt spildevandet, vil det resterende spildevand blive opbevaret 
i anlæggets lukkede tanke eller i nødstilfælde i palletanke. Det er miljøsty-
relsens opfattelse, at palletanke ikke lever op til kravet til spildevandssamle-
tanke i spildevandsbekendtgørelsen, hvorfor der er stillet vilkår om, at even-
tuel overskydende spildevandet skal opbevares i produktionsanlægget. Da 
der kun er produktion 1 – 2 dage pr. uge, forventes dette ikke at give anled-
ning til problemer i forhold til produktionen. Så længe spildevandet bliver i 
produktionsanlægget, forventes det heller ikke at give anledning til lugtge-
ner. 
 
Da alle processer foregår indendørs, vil virksomheden ikke føre til forure-
ning af overfladevand. Der stilles derfor ikke vilkår til bortledning af overfla-
devand. 
 
Anlægget bruger vandværksvand til køling. Det er miljøstyrelsens umiddel-
bare opfattelse, at det efter BREF-note om industriel køling ikke er BAT at 
anvende grundvand til køling af de aktuelle processer. Miljøstyrelsen har 
valgt at acceptere brugen af grundvand som værende BAT, da vandet gen-
bruges på Skærbækværket som erstatning for andet grundvand. Genbrug 
af kølevandet er derfor fastholdt i vilkår E2. 
 



3.2.7 Støj 
Støjvilkår er fastsat som angivet i Fredericia Kommunes lokalplan for områ-
det. Disse svarer til støjgrænser anført i miljøstyrelsens gældende vejled-
ning. 
 
Der foreligger ikke dokumentation for overholdelse af støjgrænserne. Miljø-
styrelsen har undtagelsesvis ikke krævet en dokumentation, da det i ansøg-
ningen er oplyst, at der er få støjkilder, som er placeret indendørs eller i 
selvstændige containere, da der i gennemsnit er en lastbiltransport til og fra 
anlægget om ugen, og da der er langt til nærmeste beboelse. Miljøstyrelsen 
vurderer på denne baggrund, at det ikke er sandsynligt, at virksomheden 
overskrider de fastsatte støjgrænser. 
 
Der er dog stillet vilkår om, at dokumentation gennem måling kan kræves, 
hvis tilsynsmyndigheden senere finder behov herfor. 
 
3.2.8 Affald 
Affald skal bortskaffes efter kommunens anvisninger. Vilkår om affald er ho-
vedsageligt stillet for at sikre, at opbevaringen på virksomheden inden bort-
skaffelse kan ske uden fare for forurening.  
 
3.2.9 Overjordiske olietanke  
I forbindelse med virksomhedens dampkedel findes en 15 m³ dobbeltvæg-
get overjordisk tank til letolie. Tanken er etableret i 2006 i forbindelse med 
virksomhedens start. Efter olietankbekendtgørelsen burde der i den oprin-
delige miljøgodkendelse fra Vejle Amt have været stillet vilkår til tanken. 
Udkast til denne godkendelse indeholdt derfor vilkår omkring drift og over-
vågning af tanken på baggrund af vejledende vilkår fra Miljøstyrelsen. Den 
21. december 2011 blev en ny olietankbekendtgørelse udsendt. Efter denne 
gælder bekendtgørelsen direkte for olietanke på listevirksomheder. Der skal 
således ikke længere stilles vilkår i miljøgodkendelser. Denne godkendelse 
indeholder således ikke længere vilkår til olietanken. 
 
3.2.10 Jord og grundvand 
Det vurderes at driften af anlægget ikke fører til forurening af jord og grund-
vand, dog er der fastsat vilkår om, at kemikalietanke skal sikres, således at 
der ikke kan ske forurening af jord og grundvand, hvis de bliver utætte. 
 
3.2.11 Til og frakørsel 
Driften af Inbicon giver anledning til meget lidt trafik på de omkringliggende 
veje. Der er således kun tale om gennemsnitlig en lastbil pr. uge og 15 dag-
lige kørsler med personbiler. Miljøstyrelsen mener ikke, at dette er en tra-
fikmængde, som belaster omgivelserne på en måde, så der ikke kan gives 
godkendelse af anlægget.  
 
3.2.12 Indberetning/rapportering 
Med det formål, at tilsynsmyndigheden kan holdes orienteret om produkti-
onsstørrelse, affaldsfrembringelse og –bortskaffelse, er der stillet krav til 
årlig indbetning i vilkår K4. 
 



Der er endvidere stillet krav om, at drift og vedligeholdelse af luftrenseudstyr 
beskrives og dokumenters i form af journalføring. 
 
3.2.13 Sikkerhedsstillelse 
Der er ikke stillet vilkår om sikkerhedsstillelse, da virksomheden ikke er om-
fatte af regler om sikkerhedsstillelse. 
 
3.2.14 Driftsforstyrrelser og uheld 
Der er i ansøgningen redegjort for mulige uheld og drifsforstyrelser, herun-
der brand. På baggrund af denne redegørelse finder miljøstyrelsen ikke be-
hov for at fastsætte særlige vilkår. 
 
Uheld skal efter miljøbeskyttelseslovens § 71 straks indberettes til tilsyns-
myndigheden. Dette er i vilkår suppleret med et krav om efterfølgende sup-
plerende redegørelse for uheldet. 
 
3.2.15 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har 
ikke fundet behov for at fastsætte særlige vilkår omkring risiko. 
 
3.2.16 Ophør 
I forbindelse med ophør skal virksomheden indsende en plan for at bringe 
området i miljømæssig forsvarlig tilstand. 
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Fredericia Kommune har fået tilsendt anmeldelse efter VVM-reglerne, an-
søgningen om miljøgodkendelse og udkast til denne afgørelse. Fredericia 
Kommune har bemærket, at Inbicons forsøgsanlæg kan indplaceres som 
miljøklasse 5 og dermed er i overensstemmelse med den gældende lokal-
plan, samt at tilledning af spildevand til kommunens kloak er i overens-
stemmelse med kommunens spildevandstilladelse. 
 
Fredericia Kommune har endvidere anført, at der mangler vilkår om skor-
stenshøjde og luftmængde for dampkedlen. Da det er et eksisterende an-
læg, har Miljøstyrelsen i stedet fastsat vilkår om eftervisning af overholdelse 
af B-værdi for NOx på baggrund af en emissionsmåling. 
 
Kommunen mener endvidere, at der bør redegøres for emission af andre 
stoffer end furfural. Som nævnt i afsnit 3.2.4 er der ved tidligere emissions-
målinger screenet for er række andre stoffer, hvor furfural var det mest pro-
blematiske. 
 
Endelig mener Fredericia Kommune, at der i afgørelsen bør stilles krav til 
hvilken rensemetode, der skal benyttes på fællesafkast. Ud fra en konkret 
vurdering, er det Miljøstyrelsens opfattelse, at det vigtigste ved rensning af 
luften er at nedbringe emissionen af furfural og lugt. 
 



Miljøstyrelsen har ikke ændret i afgørelsen på baggrund af kommunens 
bemærkninger. 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Elbobladet den 29. 
december 2009. 
 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen. 
 
3.3.3 Udtalelese fra virksomheden 
 
Dong Energy har oplyst at der er to afkast fra virksomheden, dels fælles ud-
sugningsanlæg, dels fra oprivning og snitning af biomasse. Fra det sidste 
emitteres der ikke furfural, men kun støv, da der ikke varmes på biomassen 
i denne del af processen. Miljøstyrelsen har præciseret vilkåret. 
 
Dong Energy har endvidere gjort opmærksom på, at de foreslåede emissi-
onsgrænserne for NOx er vejledende værdier for naturgasfyrede kedler og 
ikke for oliefyrede, som den Inbicon har. Miljøstyrelsen har rettet vilkåret, 
således at det er i overensstemmelse med luftvejledningen. 
 
Der er stillet vilkår om, at kølevand skal genbruges på Skærbækværket som 
erstatning for andet grundvand. Dong Energy har ønsket vilkåret præciseret 
til at gælde væsentlige kølevandsstrømme fra frementor, destillation og ind-
dampning og ikke mindre kølevandsmængder fra f.eks. laboratoriudstyr. 
Miljøstyrelsen har efterkommet dette. 
 
Endelig har Dong Energy oplyst, at affald i form af fiberfraktioner og ikke 
omsat biomasse og fibre lejlighedsvis opbevares indendørs i ikke overdæk-
kede containere. Miljøstyrelsen har præciseret dette vilkår, således at dette 
er tilladt. 



4. FORHOLDET TIL LOVEN

4.1 Lovgrundlag 
 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D. 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de 
miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført i godkendelsen, overholdes 
straks fra start af drift, herunder i indkøringsperioden. 
 
4.1.2 Listepunkt 
D101. “Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uor-
ganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer (i) (s)”.  
 
4.1.3 Revurdering 
Efter godkendelsesbekendtgørelsen skal godkendelser til i-mærkede virksomheder revurderes 
senest 8 år efter første godkendelse. Da denne afgørelse er til uændret drift i forhold til første 
godkendelse fra Vejle Amt 26. december 2006, vil revurdering således finde sted i 2014. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har foretaget en 
screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, og der er den 28. fe-
bruar 2012 truffet særskilt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes kommuneplantillæg med 
tilførende VVM-rdegørelse.  
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Processer og den begrænsede produktion gør, at miljøpåvirkningen er begrænset til nærområ-
det og derfor ikke påvirker nærmeste habitatområde (nr. 96, Lillebælt) beliggende 7 km fra an-
lægget væsentligt. Der er derfor ikke foretaget særskilt behandling efter bekendtgørelse om ud-
pegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 
arter. Da processerne foregår indendørs og giver anledning til meget lidt trafik, kan anlægget 
heller ikke påvirke arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Godkendelsen erstatter Vejle Amts godkendelse til etablering og drift af IBUS-anlæg fra 26. de-
cember 2006.  

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 



Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Elbobladet og kan ses på Miljøstyrelsens hjem-
meside www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnes af 

• ansøgeren 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• kommunalbestyrelsen 
• embedslægeinstitutionen 
• landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den kon-

krete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 i det omfang, de har klageret 
over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 

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

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boule-
vard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk.   
 
Vi sender derefter klagen videre til Natur og Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendelsen 
og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbeta-
ler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner 
og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndig-
heder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har mod-
taget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. 
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 
på-begynder behandlingen 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 Miljøklagenævnets 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 klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 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 kla-
genævnet, 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, Miljøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksom-
heden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer 
dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godken-
delsen. 
 

mailto:ode@mst.dk


Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder 
fra offentliggørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Fredericia Kommune, Gothersgade 2, 7000 Fredericia, kommunen@fredericia.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 25, 6760 Ribe, 
syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk 



 

5. Bilag 
 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskri-
velse 
 
Opdateret ansøgning, dateret marts 2011 
Redegørelse for nedbringelse af emissioner fra Inbicon, dateret den 12. 
september 2011 
 

Bilag B: Oversigtsplan i 1:25.000 
 

Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 
 
Kort med angivelse af kommuneplanrammer for Skærbæk 
 

Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste 
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Emne INB-Anbefaling af udstyr til luftrensning, September 2011 

Til Miljøstyrelsen Odense 

Fra HENKJ, NIEGE (DONG Energy)  

Vedrørende Luftrensning i pilothallen blok 2, September 2011 

  

1. Konklusion: 

Inbicon har på baggrund af det forudgående undersøgelses arbejde, vurderet at 

en luftrensningsløsning med kulfilter, er den mest optimale og teknisk sikre me-

tode til reducering af lugt og fjernelse af VOC´er fra procesluften. Et kulfilter har 

en rensningseffektivitet af VOCér på > 99 %. Installationen indbefatter en sim-

pel opvarmning med damp, af procesluften inden den ledes gennem filteret, for 

at reducere RH% til et niveau der sikre levetiden af kulfilteret. 

For at sikre en fuldstændig udnyttelse af det aktive kul beregnes de driftsmæs-

sige omkostninger af leverandører, ved et enkelt større kulfilter contra 2 mindre, 

som kan serieforbindes ved begyndende gennemslag på "filter1", ved fuldt gen-

nemslag kobles til "filter2", hvorefter "filter1", skiftes. Dette for at udnytte det 

aktive kul 100% og derved reduktion i mængden af affald fra anlægget.  

For dimensionering af et effektivt fuldskala anlæg samt afklaring af om der skal 

installeres 1 større eller 2 mindre kulfiltre, er der pt. iværksat et forsøg med et 

pilotkulfilter. Resultatet af dette forsøg, vil give det korrekte grundlag for dimen-

sioneringen, dvs. diameter, højde, lagtykkelse og indikation af levetid. 

 

Som det fremgår af nedenstående tidsplan vurderer Inbicon at kulfilteret kan 

være etableret og i drift inden 31.12.2011. 

 

Tidsplan for implementering af kulfilterløsning 

 
Luftrensning Inbicon

Md

Uge 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Pilotfilter Modtaget

Pilotfilter Drift

Pilotfilter Resultater

Kulfilter-løsning Udstyr

Kulfilter Dimensionering

Kulfilter Fremstilling

Kulfilter Montage / Test

Kulfilter Drift

September Oktober November December

 

2. Inbicon pilotanlæg 

Inbicons pilotanlæg er placeret i den tidligere blok 2 på Skærbækværket, ca. 

330 meter fra nærmeste beboelse.  
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Den fulde behandlingsproces af biomasse, består af følgende procestrin: Bio-

massemodtagelse, oprivning og snitning, dampkogning, enzymbehandling, 

gæring og oprensning af ethanol og biprodukter. 

Når biomassen anvendes, oprives og snittes den i udstyr, der er kendt teknologi 

fra landbruget. Den snittede biomasse befugtes i en befugtningstank, hvorefter 

den transporteres til dampkogningsreaktor. Processen sker under tryk og tem-

peratur på optil 20 bar og 215 °C. Anlægget overvåges konstant af specialtræ-

nede operatører, som en del af det udviklingsteam, som står bag hele projektet.  

Forsøgsanlægget har til formål at finde og udvikle den bedst mulige teknologi, til 

fremstilling af bioethanol, på basis af forskellige biomasser. 

  

Formålet med de enkelte kørsler med forsøgsanlægget er, at forsyne laborato-

riet med fiberprodukter og biprodukter fra processen, til analyse, med det sigte 

at verificere og optimere tiltag af mekanisk og kemisk art, for en effektivisering 

af processen. 

 

 

3. Emission fra forsøgsanlægget 

Under processen vil der opstå emissioner primært på grund af dampkogningen.  

Emissionsprodukterne fra denne proces vil bl.a. være vanddamp og VOC. 

VOC´er en fællesbetegnelse for de organiske stoffer. De organiske stoffer dan-

nes under processen og det dominerende stof er Furfural, > 90% (se Force 

rapport, September 2007, Projekt nr.: 107-29618).  

 

Fra rapporten: Furfural er et hovedgruppe 1 stof og har en B-værdi på 0,002 

mg/m³. Massestrømsgrænse og emissionsgrænseværdi er hhv. 25 g/h og 2,5 

mg/m³. (Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 2 2001, side 23-24.) 

Mængden af furfural indeholdt i procesluften varierer fra 2,4-200mg/m³ og en 

årsag til variationen er behandlingsintensiteten(severity) af biomassen, dvs. 

hvor hårdt biomassen koges.  

 

Sammenhængen mellem severity (behandlingsintensitet) og forekomsten af 

furfural er entydig ligefremproportional. Som det yderligere ses af nedenstående 

skema (Afsnit data) er målingerne af lugt, meget varierende. Der er ingen indi-

kationer på værdien af lugtkoncentrationer har sammenhæng med severity. 

 

Udviklingsarbejdet på forsøgsanlægget går i retning af faldende severity, da en 

lavere behandlingsintensitet af biomassen medfører lavere energiforbrug. Dette 

vil medføre et generelt faldende indhold af furfural i procesluften fremover.  

 

Processens emissioner afsuges effektivt via punktudsug fra emissionssteder på 

hele forsøgsanlægget for at reducere koncentrationer af VOC´er og lugt i byg-

ningen. Yderligere er der installeret inddysning af væske i cykloner til neddys-

ning af dampfase fra processen hvorved emissionen af furfural reduceres i af-

kastet. 
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Arbejdsmiljømålinger viser væsentlig lavere indhold af furfural, i pilothallen, end 

miljøkrav i At-vejledning nr. c .0.1. (se Prøvningsrapport, Force, Marts 2011, 

Projekt nr. 111-21634). 

 

 

4. Antal kørsler  

2010: 38 

2011, 1. halvår: 26 

Kommende kørsler på Pilotanlæg 100 kg/h: 

Antallet af kørsler vil overvejende være på niveau med 2011, ca. én kørsel gen-

nemsnitligt pr. uge. 

 

Drifts tid 

 

6-8 timer/kørsel 

  

ca. 400 timer / år 

 

5. Data 

   

   

    Procesluft 8200 m³/h 

   1300 pa 

 Temperatur 26-32 ºC 

 R.H. 90-100 % 

 Punktudsug 22 Stk. 

 Afkast Ø 500 mm 

 Afkasthøjde: Kote 40  m 

  

Måling   Lugt Furfural Flow Severity Rapport 

    LE/m³ mg/m³ m³/h (intensitet)   

September 2007 

52000-

67000 >13 5400 

 

Force. nr.:107-29618 

Januar  2011 30000 2,4 8600 Meget lav Force, nr.: 111-21634 

Marts 2011 12000 200 5900 Høj Force, nr.: 111-21634 

Juni 2011 

- 

4,3 8200 Høj (raps) 

Teknlogisk Institut,nr: 

438923 

 

6. Luftrensning 

Efter etablering af anlæg til effektiv udsugning af emissioner fra processen, har 

der løbende været kontakt med leverandører af udstyr til rensning af procesluft, 

for at klarlægge en optimal løsning til reduktion i emissionen af furfural og lugt. 

Da værdierne af indholdet af furfural i procesluften er meget varierende, har 

omfanget, af behov for rensning, været en problemstilling i sig selv. Det er pri-

mært indholdet af furfural som søges reduceret ved etablering af renseforan-

staltningerne. 



 
 
 
 

 Side 4/6 

 

Dok. nr. 1036233 

Ver. nr. 1036233A 

 

 

 

7. Leverandører på området 

Ammongas, Dansk  Filter Fokus, Force, Lesni, Reecon. 

 

7.1 Tekniske løsninger: 

 Kulfilter 

 Scrubber kombineret med kulfilter 

 Ozon 

 UV-lys 

 Oxidation før scrubber og kulfilter 

 RTO 

 

7.1.1 Ren kulfilterløsning: 

En ren kulfilter løsning vil opfange alle organiske molekyler, TOC´er(Total Or-

ganic Componts) og have en rensningseffektivitet på >99 %. Et kulfilter vil op-

fange alle stoffer/forbindelser, ikke kun furfural. 

Ved en ren kulfilter løsning vil forbruget af det aktive kul spille en stor rolle. Et 

estimat herpå vil være ca. 10 kg/h, men den faktor kendes ikke med sikkerhed. 

Ydermere kan et gennemslag (spor gennem filteret, hvor alle de aktive kul er 

fyldt med affaldsstoffer og dermed uden rensnings effekt) komme i en del af 

filteret, hvilket vil sige at det fulde volumen ikke kan udnyttes. Størrelsen af filte-

ret er estimeret mellem 2100 kg og 3000 kg, ved 10 kg/time ~ 210-300 timer, 

ca. ½ års kørsel. Prisen på kul ligger fra ca. 25 kr./kg - 36 kr./kg for udskiftning, 

en driftsudgift på 80.000 - 100.000,- hvert halve år. 

 

Ulempen ved kulfilter er at vandamp vil kunne danne spor op gennem kullene 

og lave gennemslag uden at den resterende volumen vil kunne udnyttes. Se 

evt. side 17, Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/1985. En sænkning af RH (rela-

tivfugtighed) til 65%, vil minimere risiko for denne hændelse. Måden at komme 

dertil, kunne være afkøling og dermed en udkondensering af vanddamp med 

efterfølgende opvarmning. 

 

Da Inbicon har damp til rådighed under processen, vil opvarmningen af proces-

luften og derved reduktion i RH%, udgøre en mindre udgiftspost, end køling af 

relativt store mængder luft har vist sig at andrage. 

Anslået effekt af køler: 300 - 500 kW. 

 

Køler (frikøler) med effekt på 500kW: 350.000-400.000,- + montage. 

Kulfilter, 3000 kg, med dampvarmeflade: 250.000-300.000,- + montage og sty-

ring. 

 

Et alternativ til at køle procesluft for at udkondensere vand, vil være at sænke 

RH% ved udelukkende at hæve temperaturen. Endvidere har løsningen med 

opvarmning af procesluften den fordel at den ikke medfører kondensat, som 
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skal behandles. Dette vil dog øge volumen på affaldsstoffer, kullene kan opta-

ge, og dermed reducere levetiden på det aktive kul.  

 

For at få kvantificeret dette og som grundlag for dimensionering af kulfilterets 

størrelse, gennemføres pt. forsøg med en prøvestand (pilotkulfilter). 

En leverandør har tilbudt en 200 liters kulfilter prøvestand, med ca. 120 l. aktivt 

kul (ca. 60 kg), for at undersøge en kulfilterlevetid.  

En delstrøm på 170 - 200 m³/h udtages fra 500 mm afkast og ledes via kanal-

varmer, gennem kulfilter, ved hjælp af hjælpeventilator. 

Kanalvarmer (2000w), skal sænke RH%, ved at hæve temperatur 8 - 10 °C og 

hjælpeventilator, opveje tryktab hen over kulfilter. Molliere´s diagram: Ved tem-

peratur på 29 grader og RH% på 100, giver en temperaturstigning på 10 grader, 

en RH% på 55. 

Dette forslag er fremkommet fra leverandør i august måned 2011 og er iværk-

sat. Dette for at danne grundlag for en dimensionering af et fuldskala filter og 

verificere kulforbrug. 

 

Til detektion af gennemslag, ved forøget værdier af VOC´er, findes flere løsnin-

ger, af varierende automatiseringsgrad, som indbygges i kulfilteret. 

 

Drift af et aktivt kulfilter medfører produktion af affald, i form af brugt kul, som 

skal bortskaffes. 

 

 

7.1.2 Scrubber kombineret med kulfilter: 

En scrubber eller luftvasker vil have to formål, dels kondensere vanddamp og 

gasser i procesluften, dels sænke temperaturen på procesluften. Dette forud-

sætter en væsentlig lavere temperatur på scrubbervandet end procesluftens 

temperatur. Scrubbervandet recirkuleres fra bufferkar, under processen vil tem-

peraturen i vandet stige i takt med overførsel af energi fra procesluften til scrub-

bervandet og dermed kondensering af vanddamp. Løsningen kræver en vis 

udskiftning af vandet og vil øge forsøgsanlæggets spildevandsproduktion. Kø-

lebehovet vil ikke ændre sig væsentligt fra det tidligere anslåede. Spildevands-

mængden vil så afhænge af om der køles eksternt (med frikøler evt. på taget), 

hvor spildevandsmængden så vil udgøre kondenseringsproduktet, furfural + 

vand, fra procesluften eller om der skal tilføres friskvand 2-4 m³/h, dette vil for-

øge spildevandsmængden betragteligt. Det efterfølgende kulfilter, vil ikke redu-

ceres væsentligt i dimensionering i forhold til ren kulfilterløsning, men levetiden 

vil være forøget i takt med udvaskning af furfural og lugt, samt køling af proces-

luften.  Affaldsproduktet vil da være fordelt over i to fraktioner, væske og kul og 

specielt omfanget af spildevandshåndteringen, gør at denne løsning fravælges. 

Pris for ovenstående løsning: 750.000 - 800.000,-. 

 

7.1.3 Ozon og UV-lys: 

Enkelte forsøg med inddysning af ozon i prøve fra udsugningsluften indikerer at 

lugtkoncentrationen kan omtrent halveres ved denne metode. 
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Nedbrydning af furfural med ozon kræver store mængder af ozon kombineret 

med relativ lang opholdstid, samt yderligere detektionsudstyr til detektion og 

eliminering af restkoncentrationer af ozon. Usikkerheden omkring reduktionsef-

fektivitet kombineret med omkostningerne til det tilhørende udstyr gør at denne 

løsning fravælges. Omkostningerne ved et Ozon anlæg vil beløbe sig til over 2 

mio. kr. 

 

7.1.4 UV-lys: 

Teknikken kræver en lang reaktionstid og dermed lang opholdstid, for nedbryd-

ning af produktet. Der er ikke tilstrækkelige erfaringer/referencer, der underbyg-

ger en effektiv nedbrydning og 100% nedbrydning af furfural, derfor fravælges 

denne løsning. 

Disse to løsninger ses ikke som mulige potentialer, pga. den ikke dokumentere-

de reduktionseffekt.  

 

 

7.1.5 Oxidationen af furfural  

Der er udført manuelle forsøg med oxidering af procesluften, før en scrubber, 

for at oxidere en aldehyd (furfural), til en syre, for derefter at udvaske denne. Af 

oxidationsmidler blev der brugt hypoklorit (NaClO) og brintoverilte (H2O2), disse 

forsøg viste reduktion i koncentrationen af furfural på 30 - 40%. Oxidationen 

skulle ligge forud for en scrubber. Der er ikke arbejdet videre med denne teknik 

pga. begrænset reduktion og omfanget af de tekniske installationer. 

 

7.1.6 RTO (Regenerativ Termisk Oxidizer) 

En RTO til oxidering af lugtende forbindelser i udsugningsluften kunne anven-

des i lighed med anlægget, der er installeret på demonstrationsanlægget i Ka-

lundborg. En RTO er en relativ stor investering som følge af de høje temperatu-

rer anlægget opererer ved og er samtidig forholdsvis energikrævende når luf-

ten, der skal behandles ikke indeholder en større andel brandbare forbindelser 

som f. eks. VOC. Som brændsel anvendes typisk propangas og vil kræve etab-

lering af yderligere LPG oplag på Skærbækværket. Samlet set vurderes en 

RTO som en uforholdsmæssig dyr løsning til forsøgsanlægget. 

 

Pris RTO: 

Reecon    Lesni 

2-Kammer Renseeffekt 96%: 1.600.000,-  2-Kammer Renseeffekt 96%: 

2.000.000,-   

3-Kammer Renseeffekt 99%:  

1.900.000,- 3-Kammer Renseeffekt 99%: 

2.500.000,- 
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Bilag D: 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. 1510 af 15. december 
2010 
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
(risikobekendtgørelsen), nr. 1666 af 14. december 2006 med senere æn-
dringer 
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede 
laboratorier, certificerede personer m.v. (akkrediteringsbekendtgørelsen), 
nr. 866 af 1. juli 2010 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer 
og pipelines (olietankbekendtgørelsen), nr. 1321 af 21. december 2011 
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen), nr. 1448 af 11. december 
2007 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbe-
skyttelsesområder 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. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
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