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1. INDLEDNING 
 
Nordisk Aluminat A/S ligger i erhvervsområdet Stejlhøj i Kalundborg. Virk-
somheden fremstiller uorganiske specialkemikalier i form af aluminiumop-
løsninger og acetatprodukter. 
 
Virksomheden har ansøgt om godkendelse af produktion af lim. Produktio-
nen vil foregå i eksisterende produktionsanlæg til CMA (calcium magnesium 
acetat) i stedet for dette. Produktion af lim øger ikke virksomhedens samle-
de produktion. 
 
Miljøcenteret har den 11. maj 2009 accepteret forsøgsproduktion af lim. 
 
Til produktionen anvendes forskellige stoffer. Enkelte af disse i mindre 
mængder er klassificeret som farlige stoffer. Der er forbrug af vand og 
energi bl.a. til opvarmning. 
 
I miljøgodkendelsen fastsættes bl.a. vilkår om følgende: 

• Der stilles krav til opbevaring, transport m.v. af farlige stoffer og af-
fald, for at spild opsamles, og for beskyttelse af jord, grundvand og 
overfladevand. 

• Der fastsættes grænseværdier for udledning af uorganisk farligt støv 
i henhold til Luftvejledning. Disse vurderes at kunne overholdes. 

 
Miljøcenteret vurderer, at produktion af lim vil kunne foregå på virksomhe-
den uden væsentlig påvirkning af miljøet, når driften sker i overensstem-
melse med miljøgodkendelsen.  
 
Nærværende godkendelse er et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse 
af 16. februar 2000. Ved meddelelse af tillægsgodkendelsen bortfalder vil-
kår 1.1 i afgørelse af 8. oktober 2003. Miljøcenteret er i gang med at revur-
dere virksomhedens miljøgodkendelse. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 godkender Miljøcenter Roskilde 
hermed produktion af lim.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Tillægsgodkendelsen gives på følgende vilkår, der supplerer vilkårene i mil-
jøgodkendelse af 16. februar 2000. Vilkårene i denne tillægsgodkendelse er 
retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato: 
 

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 godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 

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

 
 
Luftforurening 
 

Afkasthøjder og luftmængder 
C1 Afkasthøjder og luftmængder i nedenstående afkast skal overholde 

de værdier, der er anført her: 
 

Afkast 
fra 

Min. 
afkasthøjde 
(m) 

Max. 
luftmængde 
(Nm3/time) 

Procestank til lim 9 120 

  
Placering fremgår af bilag A. 
 
Afkasthøjder måles over terræn. 
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Emissionsgrænser 
C2 Hvis virksomhedens samlede emission af nedennævnte stoffer 

overskrider massestrømsgrænsen på 25 g/h skal den anførte græn-
seværdi, målt som timemiddelværdi, overholdes. 

 
Afkast 
fra Stof Emissionsgrænse 

(mg/Nm3) 

Procestank til lim Uorganiske farlige stoffer 
hovedgruppe 2 klasse III 5 

 Referencetilstand (0 oC, 101,3 kPa, tør gas).  
 

Immissionskoncentration 
C3 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissi-

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

 
Stof B-værdi 

mg/m3

Krystallinsk alfa-kvarts (SiO2) 0,005 

Aluminiumforbindelser I uorga-
nisk støv (målt som Al) 0,01 

  
  

Kontrol af luftforurening 
C4 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal doku-

mentere, at grænseværdierne i vilkår C1, C2 og C3 er overholdt. 
 

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende 
fremsendes både i papirformat og digitalt. 
 
Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

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

 
Overskrider en enkelt 1-times måling emissionsgrænsen med en 
faktor 3, skal tilsynsmyndigheden inden 3 dage underrettes herom. 
Der skal samtidig gøres rede for årsagen til overskridelsen og hvilke 
foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat for at undgå fremtidige 
overskridelser. Endvidere skal der gennemføres en intensiveret 
overvågning af det forureningsbegrænsende udstyr efter nærmere 
aftale med tilsynsmyndigheden. 
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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 European co-operation for Accreditation (EA)’s multila-
terale aftale om gensidig anerkendelse.  

 
Stof Analysemetode 

Støv i øvrigt MEL-02 

 
Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndighe-
den har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må 
højst være 10% af grænseværdierne. 
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-
22, skal være overholdt. 
 
Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved 
OML-metoden. B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % 
fraktil er mindre end eller lig med B-værdien. 
 
Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsyns-
myndigheden finder det påkrævet. Hvis vilkåret/ene er overholdt, 
kan der kun kræves én årlig dokumentation, hvor udgifterne afhol-
des af virksomheden. 

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

 
Støj 
 

Kontrol af støj 
F1 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal doku-

mentere støj fra produktion af lim i form af bl.a. kildestyrkemålinger.  
 

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende 
fremsendes både i papirformat og digitalt. 
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Krav til målinger 
Støj fra limproduktion skal dokumenteres ved måling efter gældende 
vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. 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 skal foretages af en enhed, som er optaget på Miljøsty-
relsens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre ”Miljø-
måling – ekstern støj”.  
 
Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder 
det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves 
én årlig bestemmelse, hvor udgifterne afholdes af virksomheden.  

 
Definition på overholdte støjgrænser 

F3 Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis beregnede værdier 
for den samlede virksomhed fratrukket ubestemtheden er mindre 
end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes 
samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøsty-
relsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).  

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

 
Affald 
 
G1 Affald herunder farligt affald skal til enhver tid opbevares på dertil 

indrettede områder. 
 
G2 Flydende og fast farligt affald skal opbevares i egnede beholdere. 

Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, 
hvad beholderen indeholder. 

 
G3 Tømt emballage fra farlige stoffer1 skal opbevares efter de samme 

retningslinier som kemikalier og farligt affald, jf. vilkår I4. 
 
G4 Spild af kemikalier skal opsamles straks. 
 
G5  Alt opsamlet spild indeholdende kemikalier (herunder kattegrus, sav-

smuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og hånd-
teres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugnings-
materiale på virksomheden. 

                                                 
1 I.h.t. gældende bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbeva-
ring af kemiske stoffer og produkter, p.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 
2002  
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Maksimale affaldsmængder 

G6 Følgende affaldstyper fra limproduktion må maksimalt produceres 
og oplagres i de anførte mængder: 

 
Affaldstype Mængde 

(tons/år) 
Max. oplag 
(liter) 

Brændbart affald 10 600 

 
 
Jord og grundvand 
 
I1 Hvor der i bygninger håndteres kemikalier (farlige stoffer2) eller farligt 

affald, som ikke er tæt emballeret, skal gulvbelægningen til enhver 
tid være tæt, dvs. af et impermeabelt materiale uden revner eller lig-
nende skader. 

  
I2 Områder i bygninger, hvor der håndteres kemikalier eller farligt af-

fald, som er tæt emballeret, skal være befæstede, så der er mulig-
hed for, at spild kan samles op. 

 
I3 Udendørs transporter og omlastning af kemikalier eller farligt affald 

skal ske i tæt, egnet emballage, på befæstet areal, således at der er 
mulighed for, at spild kan samles op. 

 
I4 Kemikalier og farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er 

under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indret-
tet således, at spild af kemikalier og farligt affald holdes inden for et 
afgrænset område. Området skal have en impermeabel belægning 
og kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i områ-
det. 

 
I5 Virksomheden skal i forbindelse med limproduktionen udarbejde en 

handlingsplan for sikring af, at varer i transport på kortvarige uden-
dørs oplag er placeret, så de ikke medfører risici for forurening af 
jord eller overfladevand. I handlingsplanen skal indgå en redegørelse 
for muligheder for at etablere oplagsfaciliteter, der opfylder vilkår I4, 
samt en vurdering af risici for forurening ud fra bl.a. de håndterede 
stoffers egenskaber. Handlingsplanen vedlagt en teknisk og økono-
misk redegørelse skal inden den 1. januar 2011 fremsendes til til-
synsmyndigheden for vurdering og accept. 

 
I6 Udendørs oplag af råvarer og færdigvarer skal inden den 1. novem-

ber 2010 være sikret mod påkørsel. 
 

                                                 
2 I.h.t gældende bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbeva-
ring af kemiske stoffer og produkter, p.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 
2002. 
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I7 De i vilkår I1, I2, I3 og I4 nævnte impermeable og befæstede arealer 
skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal være ud-
bedret senest 1 måned efter tilsyn, jf. vilkår I8. 

 
I8 Virksomheden skal kontrollere alle impermeable arealer mindst 1 

gang hvert halve år og alle befæstede arealer mindst 1 gang hvert 
år. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig 
sagkyndig foretage et eftersyn af de impermeable arealer med hen-
blik på dokumentation af vilkår I7, dog højst én gang årligt. 

 
Inden eftersynet iværksættes for områder anvendt i forbindelse med 
limproduktion (dvs. inden den 1. januar 2011) skal planen herfor af-
tales med tilsynsmyndigheden. Forslag til plan skal fremsendes se-
nest den 1. november 2010. 
 
Dato for og resultat af eftersynet skal noteres i en journal. 
 
Rapport over resultat af eftersynet skal medtages i årsindberetnin-
gen, jf. vilkår K4. 

 
 

Indberetning/rapportering 
 
Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

K1 Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpe-
stoffer, inklusivt forbrug af damp. 

 
 Affaldsmængder 
K2 Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald. 
 

Opbevaring af journaler 
K3 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberet-

tes til tilsynsmyndigheden. 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 
 Årsindberetning 
K4 Virksomheden skal hvert år inden den 10. december sende en års-

rapport for produktion af lim for det forløbne regnskabsår (1. oktober 
- 30. september) til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger: 

• Sammenfatning af oplysninger om miljøforhold ved produktion 
af lim f.eks. som del af grønt regnskab. 

• Forbrug af de enkelte råvarer. 
• Rapport over resultat af eftersyn af impermeable og befæste-

de arealer, jf. vilkår I8.  
 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 
 
M1 Hurtigst muligt efter virksomhedens umiddelbare underretning af 

tilsynsmyndigheden om driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører 
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væsentlig forurening eller indebærer fare herfor, skal virksomheden 
fremsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, som omfatter: 
• årsag til og forløb af driftsforstyrrelsen/uheldet 
• hvilken forurening, dette har bevirket, 
• hvordan lignende driftsforstyrrelser/uheld undgås fremover  
 

 
Ophør 
 
O1 Ved ophør af driften af limproduktionen skal der træffes de nødven-

dige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe ste-
det i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. Virksomheden skal 
rydde op, rengøre lokaler, udstyr og anlæg, bortskaffe råvarer, kemi-
kalier og affald m.v. 

 
 En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsyns-

myndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
 
Virksomhedens påvirkning af omgivelserne efter idriftsætning af produktion 
af lim vurderes at kunne reguleres af vilkårene i nærværende tillægsgod-
kendelse og miljøgodkendelse af 16. februar 2000 herunder af gældende 
grænseværdier for støj. Uddybende begrundelser for dette fremgår af afsnit 
3.2. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
 
Beliggenhed 
Limproduktionen placeres i eksisterende produktionsfaciliteter på Nordisk 
Aluminat, der ligger på Stejlhøj 16 i Kalundborg, beliggende på matr. nr. 1 
ag, Kåstrup, Kalundborg Jorder. Beliggenheden fremgår af bilag B. 
 
Lokalplan 
Virksomheden er omfattet af Kalundborg Kommunes lokalplan nr. 57-1 for 
et erhvervsområde syd for Holbækvej (Stejlhøj), hvor der ikke må placeres  
generende virksomhed. I området kan tillades én bolig på hver ejendom 
med tilknytning til virksomheden. 
 
Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 
Virksomheden er beliggende i erhvervsområde K05.E01, som kan anven-
des til lettere erhverv, virksomheder i miljøklasse 1-4. 
 
Kommuneplanen henviser til retningslinjer for grundvandsbeskyttelse i Re-
gionplan 2005 for Vestsjællands Amt indtil vandplanen udarbejdet af Miljø-
ministeriet er vedtaget. I henhold til regionplanen ligger virksomheden i et 
område med begrænsede drikkevandsinteresser, hvor aktiviteter, der udgør 
en stor trussel mod grundvandet, kan placeres. 
 
Naturbeskyttelse 
På nabogrunden er 2 småsøer, som er § 3-områder i henhold til Naturbe-
skyttelsesloven, hvis tilstand ikke må ændres. Søerne ligger på matr. nr. 
11d, Kåstrup, Kalundborg Jorder henholdsvis 20 meter nord og 160 meter 
øst for virksomhedens skel. Kalundborg Kommune er myndighed for dette.  
 
Natura 2000 
Nærmeste habitat og fuglebeskyttelsesområder ligger ved Saltbæk Vig i en 
afstand af ca. 4 km fra virksomheden (EF habitatområde: Sejerø Bugt og 
Saltbæk Vig. EF fuglebeskyttelsesområde: Saltbæk Vig). 
 
Miljøcenteret vurderer, at limproduktionen bl.a. pga. afstanden ikke har mu-
lighed for påvirkning af Natura 2000 område. 
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3.2.2 Generelle forhold 
 
Virksomhedens produktioner har hidtil været aluminiumsopløsninger og 
acetatprodukter, som fastsat af vilkår 1.1 i afgørelse af 8. oktober 2003 fra 
Vestsjællands Amt. Miljøcenteret finder, at det er miljøpåvirkningerne fra 
virksomhedens produktioner, der skal reguleres. Derfor bortfalder det nævn-
te vilkår med denne godkendelse. Forudsætningen for godkendelsen er 
ansøgningsmaterialet. 
 
Der fastsættes en frist på 2 år for udnyttelse af godkendelsen I overens-
stemmelse med § 16 i godkendelsesbekendtgørelsen3. 
 
Den daglige drift af limproduktionen skal være i overensstemmelse med 
vilkårene i denne godkendelse og godkendelse af 16. februar 2000 med 
ændring af 8. oktober 2003. Der stilles derfor vilkår om, at denne godken-
delse samt øvrige gældende miljøgodkendelser skal være tilgængelige på 
virksomheden, og at driftspersonalet skal være orienteret om godkendel-
sernes indhold. 
 
 
3.2.3 Indretning og drift 
 
Produktion af lim foregår i eksisterende anlæg til CMA placeret i den sydlig-
ste produktionsbygning. Der er ikke afløb til offentlig kloak fra hallen. 
 
Procestanken er placeret i 85 cm dyb tankgrav af beton, som kan indeholde 
hele tankens volumen. I tankgraven er afløb til internt kloaksystem, som 
leder til pumpesump. Miljøcenteret vurderer, at dette sikrer, at spild samles 
op og ikke ledes til regnvandskloak eller jord. 
 
Opbevaring af rå- og færdigvarer sker i lagerrum i samme bygning, hvor der 
ikke er afløb til kloak. Råvarer opbevares i bigbags eller plastbøtter. Fær-
digvarer tappes fra procestank direkte i palletanke. Intern transport foregår 
med truck inde i bygningen. Miljøcenteret vurderer, at spild i forbindelse 
med opbevaring og intern transport kan samles op. 
 
Rå- og færdigvarer losses/lastes på asfalteret areal ved porten til lager-
rummet. Udendørs nær porten er afløb til regnvandskloak. Der stilles vilkår 
om, at virksomheden sikrer, at spild kan samles op og ikke ledes til regn-
vandskloak. 
 
Driftstider 
Produktion af lim vil foregå i virksomhedens normale driftstid, som varierer 
mellen ét og tre skift i døgnet samt undtagelsesvis lørdage og søn- og hel-
ligdage. 
 
 
                                                 
3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af liste-
virksomhed. 
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3.2.4 Luftforurening 
 
Uorganisk støv af farlig art 
Udsugning på procestanken er i drift under tilsætning af råvarer af hensyn til 
arbejdsmiljøet, og der er risiko for emissioner til luft. Flere råvarer er på pul-
verform. Virksomheden oplyser, at kaolin (lerprodukt – blanding af SiO2 og 
Al2O3) kan give anledning til støvgener. Udsugningen holdes så lav som 
muligt for at undgå, at kaolin suges ud. Endvidere afhjælpes eventuelle 
støvgener ved manuel spuling med vand ned i procestanken. Støvmæng-
den og koncentrationen vurderes af virksomheden at være meget lille. 
 
Krystallinsk alfa-kvarts (SiO2) og aluminiumforbindelser tilhører Luftvejled-
ningens hovedgruppe 2 kl. III med en massestrømsgrænse på 25 g/h og en 
emissionsgrænse på 5 mg/Nm3. For alfa-kvarts er B-værdien 0,005 mg/m3 
og for aluminiumforbindelse er B-værdien 0,01 mg/m3. 
 
Til andre af virksomhedens produktioner anvendes også råvarer i form af 
uorganiske aluminiumforbindelser på fast form. 
 
Forbruget af kaolin til en limbatch er væsentligt større end massestrøms-
grænsen. Andelen af kaolin, der i værste tilfælde vil kunne udledes via af-
kast kendes ikke. På baggrund af den lave udsugning og afhjælpningen af 
støvgener med vandspuling forventer miljøcenteret imidlertid, at emissions-
grænsen er overholdt i afkastet. 
 
Der stilles vilkår om, at virksomheden fremsender kopi af driftsinstruktion for 
tilsætning af råvarer. 
 
Der fastsættes grænseværdier for emission til luft og bidrag til koncentratio-
nen i omgivelserne. Der stilles endvidere vilkår om, at miljøcenteret kan 
kræve, at virksomheden lader udføre emissionsmåling til dokumentation for 
overholdelse af grænseværdier f.eks. i forbindelse med revurdering af gæl-
dende miljøgodkendelse.  
 
Organiske opløsningsmidler 
Under opvarmningen til 92 oC kan der ske en afdampning af methanol (og 
methylacetat, jf. leverandørbrugsanvisning), der indgår som en mindre be-
standdel i én af råvarerne. Procestanken er forsynet med tætsluttende låg 
under opvarmningen, og udsugningen er i drift på laveste hastighed. 
 
Methanol (og methylacetat) tilhører Luftvejledningens hovedgruppe 2 kl. III 
med en massestrømsgrænse på 6250 g/h, en emissionsgrænse på 300 
mg/Nm3 og B-værdier på henholdsvis 0,3 mg/m3 og (0,7 mg/m3). 
 
Antages det, at der maksimalt afdampes 10 % af methanolen til luften, som 
udledes til omgivelserne, vil massestrømsgrænsen være overholdt. 
 
Miljøcenteret fastsætter på denne baggrund ikke vilkår for emission af orga-
niske opløsningsmidler. 
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3.2.5 Lugt 
 
Den færdige kogelim kan tilsættes en copolymeracryldispersion og polyvi-
nylacetat, som har henholdsvis en svag ester lugt og en sød lugt. Disse to 
råvarer vil blive pumpet direkte fra tankvogn ind i procestanken, hvor der er 
den mængde kogelim, der skal indgå i blandingen. Færdigvarerne tappes 
på palletanke. 
 
Råvarerne håndteres i lukkede systemer, og der er ikke udsugning ved af-
tapning. Miljøcenteret forventer ikke at produktion af lim vil medføre lugtge-
ner i omgivelserne. 
 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
 
Der fremkommer ikke spildevand ved produktion af lim.  
 
Ved længere stilstand mellem produktioner vaskes procestanken med vand, 
som opsamles i en palletank og indgår i næste produktion. Eventuelt spild 
løber via afløb til intern kloak og sump, hvorfra det pumpes op. Virksomhe-
den oplyser, at både kloakrør og pumpesump er lavet af PVC, der er be-
standigt overfor rå- og færdigvarerne. 
 
Overfladevand fra udendørs asfaltbelagte arealer ledes via regnvandsafløb 
til offentlig regnvandskloak. Alle regnvandsafløb kan afspærres i tilfælde af 
spild – enten ved at lægge en måtte over eller ved at puste en ”ballon” op, 
der spærrer for afløb fra brønden. Det sikres at den sidste brønd inden ud-
løb til offentlig kloak som minimum afspærres i tilfælde af spild.  
 
 
3.2.7 Støj 
 
Ved produktion af lim er støjkilder luftafkast samt levering af råvarer og af-
hentning af færdigvarer med lastbil samt udendørs intern transport med 
truck. 
 
Det vurderes, at støjniveauet er det samme som ved produktion af CMA.  
 
Umiddelbart forventer miljøcenteret, at virksomhedens støjniveau overhol-
der grænseværdierne. Der er ikke foretaget måling af støj fra virksomheden. 
I forbindelse med miljøcenterets revurdering af virksomhedens miljøgod-
kendelse vil også støjforholdene blive taget op. Der stilles her vilkår om, at 
det kan kræves, at virksomheden lader udføre kildestyrkemåling af støj i 
forbindelse med limproduktion med henblik på en kortlægning af det samle-
de støjniveau. 
 
Vibrationer kan i begrænset omfang opstå ved omrøring i tanken. Miljøcen-
teret vurderer ikke, at dette vil påvirke omgivelserne. 
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3.2.8 Affald 
 
Affald fra limproduktion består af emballage og limrester. 
 
Paller og tromler forventes at udgøre halvdelen af affaldet og kan genbru-
ges. 
 
Bigbags, inderposer, plastbøtter og limrester bortskaffes som brændbart 
affald. Limresterne i form af skind og filteraffald lægges i inderposer. Con-
tainer til brændbart affald opbevares på asfaltbelagt areal uden afløb under 
halvtag for enden af bygningen til aluminatproduktion. Lige udenfor halvta-
get er afløb til regnvandskloak. Intern transport af affald foregår med truck 
på asfaltbefæstet areal med afløb til regnvandskloak. Afløbene kan afspær-
res, jf. afsnit 3.2.3. 
 
Miljøcenteret vurderer, at tømt emballage fra farlige stoffer4 som råvarer 
skal opbevares på samme måde som kemikalier og farligt affald, medmin-
dre emballagen er rengjort, dvs. under tag og med mulighed for opsamling 
af spild. Tømt emballage indeholder altid rester af de stoffer, det har inde-
holdt. Der stilles vilkår herom. 
 
Miljøcenteret vurderer, at transport og opbevaring af affald sker uden risiko 
for forurening af jord og offentlig regnvandskloak. 
 
Virksomheden får afhentet brændbart affald efter behov. For at sikre regel-
mæssig bortskaffelse af affald stilles vilkår om maksimale oplag af affald fra 
limproduktion svarende til de mængder, som virksomheden har oplyst.  
 
Affald fra virksomheden klassificeres af Kalundborg Kommune. Affaldet 
bortskaffes i henhold til affaldsbekendtgørelsen5. 
 
 
3.2.9 Jord og grundvand 
 
Risici for jord- og grundvandsforurening ved produktion af lim er hovedsage-
ligt forbundet med håndtering, transport og opbevaring af farlige stoffer. 
 
Der stilles vilkår om, at farlige stoffer skal håndteres og opbevares, så spild 
opsamles og ikke udledes til jord eller overfladevand. Opbevaringen skal-
derfor generelt foregå overdækket og beskyttet mod vejrlig. 
 
Gulve i produktionshal, lagerrum og tankgrav under procestank er af beton. 
Intern kloak med rør og sump er af PVC. Arealet under halvtag med contai-
ner til brændbart affald er med asfaltbelægning. Virksomheden oplyser, at 
beton, PVC og asfalt er bestandige overfor rå- og færdigvarerne.  
 

                                                 
4 I.h.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballe-
ring, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. 
5 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald. 
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Miljøcenteret vurderer, at hvor der håndteres farlige stoffer, som ikke er tæt 
emballerede, skal belægningen være impermeabel, dvs. uigennemtrænge-
lig i det påvirkede tidsrum, for pågældende stoffer. Virksomheden oplyser, 
at et spild i produktionsområdet vil blive opdaget med det samme, mens et 
spild i lagerrummet senest vil blive opdaget den førstkommende hverdag. 
Der vil således maksimalt gå 5 dage. Hvor stofferne er tæt emballerede er 
det tilstrækkeligt, at arealet er befæstet, så der er mulighed for, at spild kan 
samles op. 
 
Miljøcenteret finder, at ovennævnte belægningstyper er acceptable de på-
gældende steder. 
 
Der stilles vilkår om regelmæssig visuel inspektion og vedligeholdelse af 
gulvbelægningen i produktionshal, lagerrum og under halvtag med affalds-
container, hvor der håndteres farlige stoffer, for revner eller lignende utæt-
heder for at sikre, at et eventuelt spild af farlige stoffer ikke kan trænge ned 
og forurene jord og grundvand. Virksomheden skal udarbejde en plan her-
for. 
 
Udendørs modtagning af råvarer og opbevaring af færdigvarer til afhentning 
foregår ikke overdækket, og ikke så spild umiddelbart opsamles. Der stilles 
derfor vilkår om, at virksomheden i forbindelse med limproduktion inden den 
1. januar 2011 udarbejder en handlingsplan for at sikre, at varer i transport 
på kortvarige oplag ikke medfører risici for forurening af (jord eller) overfla-
devand. I handlingsplanen skal indgå en redegørelse for muligheder for at 
etablere oplagsfaciliteter, der opfylder ovennævnte vilkår, samt en vurdering 
af risici for forurening af jord eller overfladevand ud fra de håndterede stof-
fers egenskaber. Handlingsplanen vedlagt en teknisk og økonomisk rede-
gørelse samt tidsplan skal sendes til miljøcenteret for vurdering og accept. 
 
Der stilles vilkår om, at udendørs oplag af råvarer og færdigvarer i transport 
skal være sikret mod påkørsel. 
 
Intern udendørs transport af kemikalier og emballage fra farlige stoffer fore-
går på arealer befæstet med asfalt. Ved omlastning og transport af behol-
derne fra f.eks. fragtbiler, vurderer miljøcenteret, at der kan være risiko for 
et udslip af farlige stoffer til omgivelserne dels via afløb for regnvand og dels 
via eventuelle utætheder i befæstelsen eller afstrømning fra det befæstede 
areal til jorden.  
 
Som nævnt for gulve ovenfor stilles der vilkår om regelmæssig inspektion 
og vedligeholdelse af udendørs befæstelser (asfalt), hvor der håndteres 
farlige stoffer, for revner eller lignende utætheder for at sikre, at et eventuelt 
spild af kemikalier ikke kan trænge ned og forurene jord og grundvand. 
Virksomheden skal ligeledes udarbejde en plan herfor. 
 
Et eventuelt spild på asfalt, oplyser virksomheden, vil blive samlet op – fly-
dende produkter opsamles med absorberende materiale og produkter på 
fast form vil blive fejet op. Absorberende materiale er placeret lettilgængeligt 
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under halvtaget, og regnvandsafløb kan afspærres. Miljøcenteret vurderer, 
at dette sikrer, at spild kan opsamles. 
 
Miljøcenteret vurderer, at risikoen for forurening af jord- og grundvand mi-
nimeres tilstrækkeligt med de af virksomheden trufne foranstaltninger og de 
her stillede vilkår. 
 
 
3.2.10 Til og frakørsel 
 
Til- og frakørselsforholdene ændres ikke. Virksomheden ligger i et er-
hvervsområde, og antallet af transporter er oplyst at være uændret, da pro-
duktion af lim vil ske i stedet for produktion af CMA. Miljøcenteret vurderer 
derfor, at trafikforholdene fortsat ikke er til gene for naboer. 
 
 
3.2.11 Indberetning/rapportering 
 
Oplysninger om miljøforhold ved produktion af lim skal indgå i virksomhe-
dens årsrapport. 
 
Tidspunktet for fremsendelse af årsrapporten er fastsat ud fra, hvornår ud-
kast til grønt regnskab skal fremsendes. 
 
 
3.2.12 Driftsforstyrrelser og uheld 
 
Der håndteres ikke farlige stoffer i store mængder i forbindelse med produk-
tion af lim. 
 
Virksomheden oplyser, at særlige emissioner i forbindelse med uheld kun 
kan forekomme, hvis der ikke slukkes for dampen, så produktet når op på 
kogepunktet. Dette kræver dog, at alt vandet – godt 18 tons pr. batch - ko-
ges af først, hvilket ikke kan nås på en arbejdsdag. Der er derfor ikke etab-
leret alarm eller lignende. 
 
Miljøcentret vurderer på denne baggrund, at virksomheden har truffet til-
strækkelige foranstaltninger mod driftsforstyrrelser og uheld. 
 
 
3.2.13 Risiko/forebyggelse af større uheld 
 
I forbindelse med produktion af lim er oplag af en råvare, der er klassificeret 
giftig. 
 
Miljøcenteret vurderer, at det maksimale oplag af ovennævnte råvare vil 
være langt under tærskelmængderne i risikobekendtgørelsen6. 
 
                                                 
6 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen 
for større uheld med farlige stoffer. 
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Virksomheden er derfor fortsat ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 
 
 
3.2.14 Ophør 
 
Miljøcenteret vurderer, at virksomheden i forbindelse med ophør af limpro-
duktion skal rydde op, rengøre lokaler og udstyr samt bortskaffe affald, rå-
varer og kemikalier i øvrigt for at forebygge forurening. 
 
Der stilles vilkår herom. 
 
 
3.2.15 Bedst tilgængelige teknik 
 
Produktion af lim er ikke i sig selv en i-mærket aktivitet, der findes derfor 
ikke en EU BREF specifik for denne branche. 
 
Virksomheden har redegjort om valg af bedst tilgængelig teknik (BAT) til 
limproduktion herunder: 
• Viskositet af limblanding holdes lav, hvorved bundfældning og vedhæft-

ning til beholderens indervægge undgås. 
• Opvarmning sker med direkte damp og kondensvand bliver del af pro-

duktet. 
• Recirkulation af produkt medfører, at alt materiale kan anvendes som 

færdigt produkt. 
• Tætsluttende låg minimerer dannelse af skind på overfladen, som er et 

affaldsprodukt. 
• Optimeret for at undgå dannelse af affald. Filterrest er minimal. Rengø-

ring sker med vand, som genanvendes i processen. 
• Optimering af råvarevalg og –forbrug er en løbende proces. 
 
Virksomhedens hovedaktivitet fremstilling af uorganiske kemiske stoffer  
henføres til listepunkt D 101 i godkendelsesbekendtgørelsen, og som er i-
mærket. For branchen gælder bl.a. følgende BREF-dokumenter, hvoraf de 
fleste er tværgående: 
• EU BREF ”Uorganiske specialkemikalier”, 2007 
• EU BREF ”Industrielle kølesystemer”, 2001 
• EU BREF ”Emissioner fra oplag”, 2006 
• EU BREF ”Energieffektivitet”, 2008 
 
Det kan nævnes, at virksomheden har et miljøledelsessystem, som er certi-
ficeret efter ISO 14001, hvilket ifølge de 2 sidstnævnte BREF-dokumenter 
er en del af BAT. 
 
Miljøcenteret vurderer, at virksomheden har redegjort tilstrækkeligt for valg 
af BAT til produktion af lim. I forbindelse med den i gangværende revurde-
ring af virksomhedens miljøgodkendelse vil den samlede virksomheds ni-
veau for BAT i forhold til bl.a. ovennævnte tværgående BREF-dokumenter 
blive vurderet. 
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3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
 
Kalundborg Kommune har den 16. februar 2010 udtalt sig om det ansøgte. 
Kommunen har ingen bemærkninger til ansøgning om miljøgodkendelse af 
limproduktion i eksisterende lokaler på virksomheden. 
  
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
 
Nordisk Aluminat A/S er en listevirksomhed, som er i-mærket på listen i bi-
lag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen7. 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. Miljøcenteret vurderer, 
at dette ikke er tilfældet i den foreliggende sag. Der er derfor ikke foretaget 
offentlig annoncering af ansøgningen. 

 
3.3.2 Bemærkninger fra virksomheden 
 
Virksomheden har haft følgende bemærkninger til udkast til miljøgodkendel-
se: 
 
Driftsinstruktion  
Nordisk Aluminat har fremsendt driftsinstruktion for produktion af kogelim. 
Det oplyses, at det i instruktionen er tilføjet, at udsugningen startes på lave-
ste hastighed. Endvidere fremgår, at efter tilsætning af råvarer på pulver-
form skal tanken skylles ned indvendigt, så der ikke sidder støv på siderne. 
 
Miljøcenteret finder at kravet om fremsendelse af driftsinstruktion er efter-
kommet. Vilkåret slettes. 
 
Opbevaring af tømt emballage fra farlige stoffer 
Nordisk Aluminat foreslår, at emballage, som har indeholdt klassificerede 
stoffer, bortskaffes som brændbart affald, hvis stoffet er lokalirriterende. 
Emballage fra øvrige klassificerede stoffer opbevares og bortskaffes som 
farligt affald. 
 
Miljøcenteret pointerer hermed, at Kalundborg Kommune er myndighed for 
klassificering af virksomhedens affald. Kommunen har hidtil anvist bortskaf-
felse af affaldet. Fremover (fra efterår 2010) skal den affaldsproducerende 

                                                 
7 Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 
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virksomhed bortskaffe affaldet via godkendte virksomheder, der indsamler 
genanvendeligt erhvervsaffald. 
 
Miljøcenteret vurderer, at tømt emballage altid indeholder rester af de stof-
fer, det har indeholdt, medmindre emballagen er rengjort. For at sikre, at 
rester af farlige stoffer kan samles op og ikke udledes til jord eller regn-
vandskloak, fastholder miljøcenteret derfor, at tømt emballage fra farlige 
stoffer skal opbevares efter de retningslinier, som gælder for farlige stoffer 
(kemikalier) og farligt affald. Vilkåret præciseres. 
 
Påkørselssikring 
Nordisk Aluminat oplyser, at virksomheden er nødt til at anvende beton-
klodser eller lignende, som kan flyttes, da antallet af palletanke varierer. 
Virksomheden overvejer, om konstant flytning af klodserne vil medføre stør-
re risiko for uheld end de vil gavne. Det anføres, at lastbilerne i forvejen er 
helt nede i fart, da der er et relativt skarpt sving lige efter porten. 
 
Miljøcenteret vurderer, at virksomhedens udendørs oplag af råvarer og fær-
digvarer i transport udgør en risiko for udslip af forurenende stoffer til omgi-
velserne, bl.a. i tilfælde af påkørsel. Umiddelbart lever de udendørs oplag 
ikke op til de generelle krav. Der er givet virksomheden tid til at optimere 
valg af påkørselssikring herunder antal og placering af oplag. Miljøcenteret 
fastholder kravet om etablering af påkørselssikring.  
 
Indberetning 
Nordisk Aluminat foreslår, at al indberetning sker i årsindberetningen, som 
sendes til miljøcenteret inden den 10. december. Virksomheden ønsker 
således, at tidspunktet for indberetning om kontrol af impermeable og be-
fæstede arealer ændres til dette. 
 
Miljøcenteret efterkommer ønsket. Virksomhedens aktion i tilfælde af utæt-
heder eller lignende påvirkes ikke af indberetningsfrekvensen. Rapport over 
kontrol af arealer i det forløbne regnskabsår fremsendes som en del af år-
sindberetningen. Vilkårene justeres i henhold hertil. 
 
Affaldsbekendtgørelse 
Nordisk Aluminat oplyser, at Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 48 af 13. 
januar 2010 om affald er gældende. Den i udkastet nævnte bekendtgørelse 
er forældet. 
 
I gældende bekendtgørelse er tidligere krav til godkendelsespligtige virk-
somheder om at føre register over deres affaldsproduktion bortfaldet. Den-
ne godkendelses tekst ændres i henhold hertil. 
 
Afgørelse af 8. oktober 2003 
Nordisk Aluminat forespørger, om denne afgørelse ikke også bortfalder, når 
det eneste vilkår i afgørelsen bortfalder. 
 
Denne afgørelse er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 
og er en miljøgodkendelse af produktion af aluminiumsulfat og polyalumi-
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niumchlorid på Nordisk Aluminat. Dette er en tillægsgodkendelse til miljø-
godkendelse af 16. februar 2000. 
 
Afgørelsen gælder fortsat, så ovennævnte produktioner kan finde sted. Det 
er kun vilkåret, der er bortfaldet. 
 
 
 
 
 

 21 



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 16. februar 2000 og 
gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i 
førnævnte godkendelse overholdes. 
 
 
4.1.2 Listepunkt 
  
Nordisk Aluminat A/S er omfattet af listepunkt8 D 101: “Virksomheder, der ved en kemisk eller 
biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellem-
produkter, herunder enzymer. (i) (s)” med staten som godkendende og tilsynsførende myndig-
hed. 
 
Virksomheden er i-mærket, dvs. omfattet af EU’s direktiv om integreret forebyggelse og be-
kæmpelse af forurening (IPPC-direktivet). 
  
 
4.1.3 Revurdering 
 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godkendelsesbe-
kendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revurderes senest 8 år efter, at godkendelsen 
er meddelt første gang. Revurderingen vil således senest ske i 2018. 
 
 
4.1.4 VVM-bekendtgørelsen  
  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøcentret har foretaget en vurde-
ring af produktion af lim i forhold til VVM-reglerne. Miljøcenteret vurderer, at etablering og drift af 
limproduktionen ikke kan siges at være ”til skade for miljøet”. Projektet kan derfor gennemføres 
uden VVM-screening, endsige VVM. 
 

                                                 
8 Punkt på bilag 1 til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirk-
somhed. 
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4.2 Øvrige afgørelser 
 
Ud over denne godkendelse gælder miljøgodkendelse af 16. februar 2000 og afgørelse af 8. 
oktober 2003 fortsat. 

 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
 
Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Kalundborg Nyt og kan ses på www.blst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til 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 Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 
4000 Roskilde eller post@ros.mim.dk. Klagen skal være modtaget senest den 21. april 2010 
inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendelsen og det 
materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
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. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder 
fra offentliggørelsen. 
 

 
23



4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Kalundborg Kommune 
 
Embedslægeinstitutionen 
 
Danmarks Naturfredningsforening 
 
Friluftsrådet 
 
Dansk Ornitololisk Forening 
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BILAG 
 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse 
 
Nordisk Aluminat A/S har indsendt følgende ansøgningsmateriale: 
 
Revideret ansøgning om miljøgodkendelse til produktion af lim dateret 10. 
december 2009. 
 
Supplerende oplysninger til ansøgning om limproduktion af 18., 24. og 26. 
februar samt 2010. 
 
Virksomheden har fremsendt kommentarer af 5. marts 2010 til udkast til 
miljøgodkendelse og supplerende oplysninger af 8. marts 2010. 
 
Her vedlægges virksomhedens reviderede ansøgning på nær bilag 3 og 
supplerende oplysninger af 24. februar 2010.  
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Miljøcenter Roskilde 
Ny Østergade 7-11 
4000 Roskilde 
 
Att.: Berit Husballe 
 
 

Kalundborg den 10. december 2009 
 
 

 
Vedr. Ansøgning om miljøgodkendelse til produktion af lim 
 
I henhold til brev fra Miljøcenter Roskilde af 27. november 2009 er der tilfø-
jet supplerende oplysninger i ansøgningen. Oplysningerne er skrevet med 
blåt, så det er nemt at skelne fra tidligere fremsendte oplysninger. 
 
Vi skal hermed anmode om miljøgodkendelse til produktion af lim. Miljøcen-
ter Roskilde har den 11. maj 2009 fremsendt accept af at Nordisk Aluminat 
A/S kan gennemføre forsøgsproduktion af lim. Forsøgene er gået godt, der-
for ønsker Nordisk Aluminat A/S at forsætte produktionen. Miljøcenter Ros-
kilde har i mail af 6. juli 2009 oplyst, at Nordisk Aluminat A/S skal ansøge 
om ny miljøgodkendelse til produktion af lim.  
  
A. Ansøger 
 Nordisk Aluminat A/S 
 Stejlhøj 16 
 4400 Kalundborg 
 
 CVR nr. 70 89 55 28 
 P nr.  10 02 33 05 92 
 Matrikelnummer 1ag, Kåstrup, Kalundborg Jorder 
  
 Kontaktperson: Tina Klarskov 
 Telefon 59 55 07 21 
 E-mail: tko@aluminat.dk  
 

 Ejere: Dysseholm Holding A/S ejer aktierne i Nordisk Aluminat 
A/S. Nordisk Aluminat A/S er den juridiske enhed og dermed 
ansøger. 

             
B. Virksomhedens art 
Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens liste over godkendel-
sespligtige virksomheder, under listepunktet D 101 (i), "Virksomheder der 
ved kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske ke-
miske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer."  
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Vores nuværende miljøgodkendelse skal revurderes af Miljøcenter Roskil-
de. I den forbindelse har Nordisk Aluminat A/S fremsendt ansøgning den 
28. august 2008 bl.a. med ny miljøteknisk beskrivelse.  
 
Denne ansøgning omhandler kun produktion af lim, som er en driftsmæssig 
udvidelse af den bestående virksomhed. Produktionen skal foregå i eksiste-
rende anlæg til CMA (der hvor forsøgskørslerne også er foretaget) og det 
vurderes ikke, at udvidelsen medfører, at virksomheden kommer ind under 
Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer. 
 
C. Etablering 
Produktion af lim kræver ikke bygningsmæssige udvidelser eller ændringer. 
Produktionen ønskes igangsat ultimo 2009/primo 2010. 
 
D. Virksomhedens beliggenhed 

 
 
På kortet ses matrikelnummer 1ag, hvor Nordisk Aluminat A/S ligger. Kort-
udsnittet er fra kommunens lokalplan. 
 
Virksomheden har ingen planer om at flytte. 
 
Produktion af lim vil foregå i virksomhedens normale driftstid iht. nuværende 
vilkår. Til- og frakørselsforhold ændres ikke. Antallet af transporter er ligele-
des uændret, da produktion af lim vil ske i stedet for produkt af CMA (pro-
duktionen foregår i samme procestank og produktionstiden/-kapaciteten er 
stort set den samme). I CMA indgår tre råvarer (eddikesyre, kalk og magne-
siumoxid) – i lim er der to råvarer (kaolin og polyvinylalkohol) samt fem 
hjælpestoffer, som leveres samlet. 
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E. Virksomhedens indretning 
Vedlagt situationsplan udarbejdet af rådgivende ingeniør Erling Keinicke 
Hansen i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelse, august 2008. 
Målestok 1:500 (bilag 1a – sendt med posten). Produktion af lim skal foregå 
i den eksisterende CMA-bygning i den sydlige del af virksomheden. Udsug-
ning fra procestank til lim er placeret i taget på CMA-bygningens sydlige 
side ud for toppen af tanken (se bilag 1b). Støj og vibration fremkommer 
kun i mindre omfang ved omrøring i procestanken og kan ikke registreres 
udenfor bygningen. Der er et afløb ved siden af procestanken, som er en 
del af det interne kloaksystem, og ikke koblet sammen med det offentlige 
kloaksystem (se bilag 1b). Opbevaring af rå- og færdigvarer skal ske i 
samme bygning (se bilag 1a eller b). Rå- og færdigvarer losses/lastes ved 
porten til CMA-bygningen (se bilag 1a eller b). Intern transport foregår med 
truck inde i bygningen. Færdigvarer tappes fra procestanken direkte i IBCer 
(IBC står for ”intermediate bulk container” – også kaldet palletank). Affald 
bestående af tom råvareemballage (bigbags og plastbøtter) samt limrester 
(skind og filteraffald) afhendes som brændbart affald. Container til brandbart 
affald opbevares under halvtag for enden af produktions-/lagerbygning til 
aluminat (se bilag 1a). 
 
F. Produktion af lim 
Produktion af kogelim foregår som beskrevet i ansøgning om tilladelse til 
forsøgskørsel af 6. maj 2009 (i den forbindelse kaldet produkt A). Rå- og 
hjælpestoffer afvejes og tilsættes procestanken. Alle stoffer er på pul-
ver/granulatform med undtagelse af vand, skumdæmper og dispek-
tionsmiddel. De tilsættes procestanken gennem påslag/lukket snegl eller 
mandhullet. Blandingen omrøres i tanken og opvarmes med damp til 92 °C. 
Limen står natten over i tanken, hvorefter pH reguleres med citronsyre og 
limen tappes gennem filter til IBCer. Der produceres 30 tons pr. batch. Den 
totale årlige produktion forventes at blive 1000 tons. Virksomhedens samle-
de produktion kommer ikke til at overskride den nuværende tilladte total-
mængde. 
 
Det er muligt, at kogelimen skal blandes med acryl og polyvinylacetat (om-
talt i ansøgning om tilladelse til forsøgskørsel som produkt B og C). Disse 
råvarer vil i så fald blive leveret i tankvogn og pumpet direkte ind i proces-
tanken, hvor der i forvejen er den mængde kogelim, som skal indgå i blan-
dingen. Der bliver derfor ikke oplag af råvarer, men kun af færdigvarer, der 
som kogelimen opbevares i IBCer i CMA-bygningen. 

 
Liste over rå- og hjælpestoffer samt kopi af datablade og leverandørbrugs-
anvisninger er vedlagt som bilag 3. 
 
I tilfælde af driftsforstyrelser/uheld, hvor der sker udslip fra procestanken, vil 
limen (eller råvarerne, hvis produktionen ikke er færdig) i værste fald løbe til 
intern kloak, hvor det kan pumpes op af pumpesumpen (brønden). Proces-
tanken er placeret 85 cm under gulvniveau i hallen, så der kan ikke løbe 
produkt ud til omgivelserne. Se desuden punkt J. 
 
Der er ingen særlige forhold i forbindelse med opstart af anlægget. Ved ned-
lukning (længere stilstand mellem produktioner) vaskes tanken af med vand. 
Vaskevandet gemmes og indgår i næste produktion. Se punkt H, spildevand 
og punkt K.  
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G. Valg af bedste tilgængelige teknik       
Processen består af en dispergering samt en opløsning af plastgranulat, 
ved kogning i vand. Rækkefølgen af komponenter er valgt for at sikre lavest 
mulig viskositet under hele fremstillingsprocessen. En lav viskositet sikrer at 
bundfældning og vedhæftning til beholderens vægge kan undgås. 
 
Opvarmning af produktet til 92 °C sker med direkte damp og kondensvandet 
bliver en del af produktet. Denne opvarmningsform er den hurtigste og mest 
energieffektive. Alternativt kan opvarmes med spiralrør eller varmekappe.  

 Spiralrør bliver let for varme og produktet klæber til 
rørene og kræver efterfølgende en renseproces med 
affald til følge.  

 Varmekappe er langt mindre effektiv og vil kræve 
længere procestid med lavere udnyttelsesgrad af 
energien til opvarmning. 

 
Produktionsprocesserne er optimeret med recirkulation af produkt, hvorved 
alt materiale kan anvendes som færdigt produkt. 
 
Produktionsenheden er forsynet med tætsluttende låg, der minimerer dan-
nelse af skind på overfladen, som er et affaldsprodukt.  
 
Produktionen er optimeret så dannelse af affald undervejs undgås. Filterrest 
vil være minimal. 
Rengøring af beholder kan ske med vand, som kan opsamles og genan-
vendes ved næste produktion. 
 
Råvarevalg og optimering af råvareforbrug er en løbende proces, som sker i 
tæt samarbejde med råvareleverandører. 
 
H. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 
Luftforurening 
Der er etableret udsugning på procestanken, som er i drift under tilsætning 
af råvarer, hvor temperaturen er ca. den samme som udetemperaturen (hal-
len er ikke opvarmet). Udsugningen kan tage op til 1500 m3/h og afkastet er 
placeret ca. 9 m over terræn. Det er kun kaolinen (lerprodukt - blanding af 
SiO2 og Al2O3), der kan give anledning til støvgener. Udsugning på tanken 
kører på laveste hastighed for at holde et lille undertryk i tanken; men sam-
tidig udgå at kaolinen suges ud (af arbejdsmiljøhensyn skal der være et lille 
luftflow ned gennem mandhullet, da produktionsmedarbejderen står ved 
siden af og holder øje med produktionen så længe der tilsættes rå- og hjæl-
pestoffer). Produktionsmedarbejderen spuler med vandslange ned i tanken, 
hvis der dannes støv i luftrummet over væsken. Vandspulingen fortsætter til 
alt støv er vasket ned i væsken. Støvmængden og koncentrationen er ikke 
målt, men vurderes at være meget lille. Både SiO2 og Al2O3 er almindeligt 
forekomne i naturen (for Al se evt. miljøprojekt nr. 1252, 2008 – supplement 
til B-værdivejledningen). Limens kogepunkt er på 100 °C, men den opvar-
mes kun til 92 °C. Ingen af rå- og hjælpestofferne har et kogepunkt under 
92 °C. Der kan dog ske en afdampning af methanol fra polyvinylalkohol 
(produktet indeholder 0,1-1 % methanol).  
 
Spildevand 
Efter endt produktion rengøres tanken med vand, hvis der går mere end en 
uge inden næste produktion. Rengøringsvandet opsamles i en IBC og til-
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sættes den næste batch. Der er et afløb ved siden af procestanken, som er 
en del af det interne kloaksystem. Det er ikke koblet sammen med det of-
fentlige kloaksystem. Hvis der sker spild af lim eller vaskevand, pumpes det 
op ad brønden, som afløbet er koblet til. Eventuelt spild af lim kan ikke ind-
gå i produktion igen, men må i stedet bortskaffes som brændbart affald. 
 
Støj 
Støj fremkommer fra afkast og ved levering af råvarer og afhentning af fær-
digvarer – begge dele foregår med fragtmand. Da opbevaring af både råva-
rer og færdigvarer sker i samme hal, som der produceres i, er intern kørsel 
med truck meget begrænset. Det vurderes, at støjniveauet ved produktion 
af CMA og lim er det samme og at nuværende krav på 60 dB(A) stadig vil 
kunne overholdes. 
 
Vibrationer kan opstå ved omrøring i tanken, men kun i meget begrænset 
omfang. 
 
Affald 
Råvarer leveres i bigbags på paller, tromler med inderpose og plastbøtter. 
Tromler og paller kan genbruges og forventes at udgøre ca. halvdelen af 
affaldet. Bigbags, poser og plastbøtter afhendes som brændbart affald. Lim-
rester i form af skind og filteraffald afhendes ligeledes som brændbart af-
fald. Affaldet lægges i de poser, der i forvejen er brændbart affald. Contai-
ner til brandbart affald (600 liter) opbevares under halvtag for enden af pro-
duktions-/lagerbygning til aluminat og tømmes efter behov (vi har samme 
aftale for pap). Det maksimale oplag er én 600 liters container. Den årlige 
mængde forventes at udgøre ca. 10 tons brændbart affald.  
 
Jord og grundvand 
Pladsen, hvor fragtbilerne lastes og losses, er asfalteret. Rå- og færdigvarer 
er emballeret til at klare transport. Skulle der ske spild på asfalten, opsam-
les dette (flydende produkter opsamles med absorberende materiale / gra-
nulat fejes op). Der er ikke risiko for at rå- eller færdigvarer udledes til jord 
eller grundvand, da håndteringen kun finder sted på befæstet areal. Produk-
terne opbevares indendørs i CMA-hal. Fragtbilerne holder 10-20m fra por-
ten. 
 
I. Forslag til vilkår og egenkontrol 
Produktion af lim udgør en langt mindre risiko for påvirkning af miljøet end 
de øvrige produkter, som p.t. fremstilles på virksomheden. De nuværende 
vilkår og forureningsbegrænsende foranstaltninger er dækkende. 
 
Produktion af lim er medtaget i virksomhedens miljøledelsessystem (ISO 
14001). 
 
J. Driftsforstyrrelser og uheld 
Så længe limen er i procestanken, er det muligt at justere parametre som fx 
pH og viskositet. Limen kan også varmes op igen, hvis ikke alt granulat er 
opløst. På den måde kan der rettes op på langt de fleste driftsforstyrrelser. 
Ved spild skal man lade limen hærde og derefter trække den af underlaget 
og bortskaffe det som brændbart affald.  
 
Særlige emissioner i forbindelse med uheld kan kun forekomme, hvis der 
ikke slukkes for dampen, så produktet når op på kogepunktet. Alt vandet 
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skal dog koges af (godt 18 tons pr. batch) for at temperaturen kan komme 
over 100 °C, hvor nogle af de andre stoffer kan fordampe. Dette er ikke mu-
ligt at nå på en arbejdsdag. Der er derfor ikke etableret alarm eller ligne. 
 
Procestanken er placeret i en ”grav” 85 cm under gulvniveau i hallen. Gra-
ven kan indeholde hele tankens volumen. Det betyder at spild pga. utæthe-
der, overfyldning eller ligne ikke kan ledes til regnvandskloak. 
 
K. Foranstaltninger i forbindelse med virksomhedens ophør 
Råvarerne købes hjem i små portioner (svarende til få batch) og så vidt mu-
ligt afpasset i emballagestørrelse til en batch. Derfor vil der kun være små 
mængder råvarer, der skal bortskaffes, hvis det ikke er muligt at aflevere 
det tilbage til leverandørerne. Selve procestanken er i rustfrit stål. Den kan 
genbruges eller sælges til skrothandler. 
 
L. Ikke-teknisk resume 
Under punkt ”E. Virksomhedens indretning” er et resume af 
miljøpåvirkningerne fra limproduktionen. Produktionen er beskrevet i starten 
af punkt F. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
NORDISK ALUMINAT A/S 
 
 
Tina Klarskov 
 
 
 
Vedlagt (sendt pr. post) 
Bilag 1a: plantegning, miljøansøgning 2008, aug. 2008 
Bilag 1b: plantegning, udvidelse af CMA-bygning, aug. 2008 
Bilag 2: kopi af meddelelsen om opbevaring af giftige stoffer 
Bilag 3: Rå- og hjælpestoffer inkl. datablade og leverandørbrugsanvisninger  
             (INDHOLDSSTOFFERNE BEDES BETRAGTES SOM FORTRO-
LIGE)  
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Fra: Tina Klarskov Olesen [mailto:tko@aluminat.dk]  
Sendt: 24. februar 2010 13:59 
Til: Andersen, Berit Broni Husballe 
Emne: SV: Supplerende oplysninger til ansøgning om limproduktion 

Hej Berit 
 
Her er svar på de fremsendte spørgsmål. 
 

1. Alle gulve inkl. tankgrav og opkant er lavet i beton. Belægningen under 
halvtaget er asfalt. Både beton og asfalt er bestandige overfor rå- og 
værdigvarer.  

2. Både rør og pumpesump er lavet af PVC, som er bestandigt overfor rå- og 
færdigvarerne.  

3. Der er ikke afløb til eksternt kloaksystem i lagerhal. Umiddelbart udenfor 
halvtaget er der et afløb. Der opbevares kun fast affald i affaldscontaineren. 
Afløbet kan afspærres.  

4. Læsserampen benyttes når vi læsser skibscontainere, så det vil 
sandsynligvis ikke komme på tale til limproduktionen. Fragtbilerne lastes og 
losses med truck. Det er presenningsbiler, som kan åbnes i siden, så 
paller/palletanke kan løftes op eller ned med trucken. Ved levering af 
råvarer vil disse blive løftet ned fra bilen og umiddelbart efter flyttet til in-
dendørs lager. Færdigvarer opbevares på indendørs lager og sættes klar til 
afhentning udendørs, som de øvrige produkter.  

5. Absorberende materiale opbevares under halvtaget, så det er nemt at 
komme til.  

6. Alle regnvandsafløb kan afspærres – enten ved af lægge en måtte over 
eller ved at puste en ”ballon” op med trykluft, så den spærrer for afgangs-
røret i brønden. I praksis er det sådan, at hvis man ikke kan nå at lægge en 
måtte over risten, er det den sidste brønd inden afløb til offentlig kloak, som 
skal afspærres. Denne løsning er valgt for at sikre, at der er tid nok til at få 
”ballonen” på plads.  

7. Kaolin og polyvinylalkohol leveres i bigbags med 1000 kg i hver. Skum-
dæmper leveres i tønde (110 kg) eller i mindre dunke. Biocid leveres i 
sække af 30 kg. Citronsyre og borsyre leveres i sække af 25 kg. Dispek-
sionsmidlet leveres i tønde med 270 kg eller i mindre tønder.  

8. Ventilatoren suger ca. 100 m3 luft i timen, når den kører på laveste has-
tighed.  

9. Den anvendte polyvinylalkohol Celvol er ikke klassificeret eller mærkn-
ingspligtig, men som det fremgår af leverandørbrugsanvisningen kan støv 
fra produktet danne en eksplosiv støvsky. Der er ingen brændbare dampe i 
procestanken. Tanken er desuden forsynet med udsugning for at undgå at 
støv/dampe slipper ud i produktionslokalet. Støvkoncentrationen i tanken 
holdes nede ved at spule med vand. Da det ikke er en lukket beholder, sker 
der ikke en opkoncentrering af metanoldampe. Der er i øvrigt rygeforbud på 
hele fabrikken.  

 
Jeg håber, svarerne er fyldestgørende – ellers må du ringe. 
 
Venlig hilsen 
  
Tina Klarskov 
NORDISK ALUMINAT A/S 
Stejlhøj 16 
DK-4400 Kalundborg 
  
Tlf. 59 55 07 21 / 25 61 15 50 
tko@aluminat.dk
www.aluminat.dk
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Bilag B: Oversigtsplan i 1:25.000 
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Bilag C: Lovgrundlag - Referenceliste 
 
Love  
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007 
 
Bekendtgørelser  
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbe-
kendtgørelsen), nr. 1640 af 13. december 2006 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om vurdering af visses offentlige og private anlægs virkning 
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1335 af 6. december 
2006 
Bekendtgørelse om listen over farlige stoffer, nr. 923 af 28. september 2005 
Bekendtgørelse om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter, nr. 
329 af 16. maj 2002 
Bekendtgørelse om affald, nr. 48 af 13. januar 2010 
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
(risikobekendtgørelsen), nr. 1666 af 14. december 2006 
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede 
laboratorier, certificerede personer m.v. (akkrediteringsbekendtgørelsen), 
nr. 1353 af 11. december 2006 
 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen  
Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (Luftvejled-
ningen) med 5. supplement af 24. oktober 2006 
Nr. 6/1995 om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter. 
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. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
 
Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen 
Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på 
industrivirksomheder 
Orientering nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljøgodken-
delser. 
 
BREF-noter  
EU BREF ”Industrielle kølesystemer”, 2001 
EU BREF ”Emissioner fra oplag”, 2006 
EU BREF ”Uorganiske specialkemikalier”, 2007 
EU BREF ”Energieffektivitet”, 2008 
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Miljøcenter Roskilde 
Ny Østergade 7-11 
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Telefon 72 54 65 00 
post@ros.mim.dk
www.ros.mim.dk

 
 

mailto:blst@blst.mim.dk

	For- og bagside_limproduktionb
	Miljøgodkendelse limproduktion 1.pdf
	Godkendelse limproduktion a
	 1. INDLEDNING
	 2. AFGØRELSE OG VILKÅR
	2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen
	Generelle forhold
	Luftforurening
	Støj
	Affald
	Jord og grundvand
	Indberetning/rapportering
	Driftsforstyrrelser og uheld
	Ophør


	 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER
	3.1 Begrundelse for afgørelse
	3.2 Miljøteknisk vurdering
	3.2.1 Planforhold og beliggenhed
	3.2.2 Generelle forhold
	3.2.3 Indretning og drift
	3.2.4 Luftforurening
	3.2.5 Lugt
	3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v.
	3.2.7 Støj
	3.2.8 Affald
	3.2.9 Jord og grundvand
	3.2.10 Til og frakørsel
	3.2.11 Indberetning/rapportering
	3.2.12 Driftsforstyrrelser og uheld
	3.2.13 Risiko/forebyggelse af større uheld
	3.2.14 Ophør
	3.2.15 Bedst tilgængelige teknik
	3.3 Udtalelser/høringssvar
	3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder
	3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.
	3.3.2 Bemærkninger fra virksomheden
	4.1 Lovgrundlag
	4.1.1 Miljøgodkendelsen
	4.1.2 Listepunkt
	4.1.3 Revurdering
	4.1.4 VVM-bekendtgørelsen 


	 4.2 Øvrige afgørelser
	4.3 Tilsyn med virksomheden
	4.4 Offentliggørelse og klagevejledning
	 4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen




	BILAG
	Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse
	Bilag B: Oversigtsplan i 1:25.000
	  Bilag C: Lovgrundlag - Referenceliste


	AnsLimbilag1a
	AnsLimbilag1b
	AnsLimbilag2
	Godkendelse limproduktion a
	 1. INDLEDNING
	 2. AFGØRELSE OG VILKÅR
	2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen
	Generelle forhold
	Luftforurening
	Støj
	Affald
	Jord og grundvand
	Indberetning/rapportering
	Driftsforstyrrelser og uheld
	Ophør


	 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER
	3.1 Begrundelse for afgørelse
	3.2 Miljøteknisk vurdering
	3.2.1 Planforhold og beliggenhed
	3.2.2 Generelle forhold
	3.2.3 Indretning og drift
	3.2.4 Luftforurening
	3.2.5 Lugt
	3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v.
	3.2.7 Støj
	3.2.8 Affald
	3.2.9 Jord og grundvand
	3.2.10 Til og frakørsel
	3.2.11 Indberetning/rapportering
	3.2.12 Driftsforstyrrelser og uheld
	3.2.13 Risiko/forebyggelse af større uheld
	3.2.14 Ophør
	3.2.15 Bedst tilgængelige teknik
	3.3 Udtalelser/høringssvar
	3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder
	3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.
	3.3.2 Bemærkninger fra virksomheden
	4.1 Lovgrundlag
	4.1.1 Miljøgodkendelsen
	4.1.2 Listepunkt
	4.1.3 Revurdering
	4.1.4 VVM-bekendtgørelsen 


	 4.2 Øvrige afgørelser
	4.3 Tilsyn med virksomheden
	4.4 Offentliggørelse og klagevejledning
	 4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen




	BILAG
	Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse
	Bilag B: Oversigtsplan i 1:25.000
	  Bilag C: Lovgrundlag - Referenceliste


	GodkLimbilagB
	Godkendelse limproduktion a
	 1. INDLEDNING
	 2. AFGØRELSE OG VILKÅR
	2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen
	Generelle forhold
	Luftforurening
	Støj
	Affald
	Jord og grundvand
	Indberetning/rapportering
	Driftsforstyrrelser og uheld
	Ophør


	 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER
	3.1 Begrundelse for afgørelse
	3.2 Miljøteknisk vurdering
	3.2.1 Planforhold og beliggenhed
	3.2.2 Generelle forhold
	3.2.3 Indretning og drift
	3.2.4 Luftforurening
	3.2.5 Lugt
	3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v.
	3.2.7 Støj
	3.2.8 Affald
	3.2.9 Jord og grundvand
	3.2.10 Til og frakørsel
	3.2.11 Indberetning/rapportering
	3.2.12 Driftsforstyrrelser og uheld
	3.2.13 Risiko/forebyggelse af større uheld
	3.2.14 Ophør
	3.2.15 Bedst tilgængelige teknik
	3.3 Udtalelser/høringssvar
	3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder
	3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.
	3.3.2 Bemærkninger fra virksomheden
	4.1 Lovgrundlag
	4.1.1 Miljøgodkendelsen
	4.1.2 Listepunkt
	4.1.3 Revurdering
	4.1.4 VVM-bekendtgørelsen 


	 4.2 Øvrige afgørelser
	4.3 Tilsyn med virksomheden
	4.4 Offentliggørelse og klagevejledning
	 4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen




	BILAG
	Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse
	Bilag B: Oversigtsplan i 1:25.000
	  Bilag C: Lovgrundlag - Referenceliste



	For- og bagside_limproduktionb

