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Kommentarer til Miljøministeriets ”Strategi for risikohåndtering af Methanol”
(https://bdkv2.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146004352), af Nordic Green.
I forlængelse af vores første kontakt (jf. mail af. 4. januar 2013 samt telefonsamtaler) vedr. methanol, samt
tilsvarende i sidste uge, vil vi gerne fremføre følgende:
Nordic Green repræsenterer verdens største producent af anden generations biobrændstof i Norden og
Baltikum (hollanske BioMCN, se http://www.biomcn.eu/) for alle applikationer og til brændselsceller worldwide.
Idet vi tidligere har været i kontakt med både Peter H Schaarup samt Anne Jensen forventede vi at være på
høringsliste vedr. methanol. Fremadrettet, og med afsæt i vores ikke ubetydelige viden/ekspertise på
området, vil vi sætte stor pris på at at komme på jeres Høringsliste for methanol (bedes bekræftes).
Vi stiller os desuden uforstående overfor at methanol står på listen over uønskede stoffer. Det mener vi af en
række grunde.
Ref. *2: Baggrund:
Vi er helt enige, i begge dele. Methanol er ved direkte indtagelse giftigt og bør kun håndteres af
fagfolk/kyndige eller i lukkede systemer. Ja, methanol bruges i store mængder (Det er verdens fjerde-mest
brugte kemiske råvare).
Med den rigtige uddannelse og det korrekte udstyr er der intet at være bekymret om ved brugen af methanol,
tværtimod har det en række iboende karakteristika der alle bidrager til en øget sikkerhed ved anvendelsen af
heraf.
Ref. *3.1: Anvendelser:
Methanol anvendes i en række rensningsanlæg som en de-nitrafikations-kilde.
Man kan fremstille bio-diesel af andet end fedt + methanol (f.eks ethanol). Ulempen er dog at
virkningsgraden falder, hvilket vil føre til øget CO2 udledning. Mere end 99 % af bio-diesel world-wide
fremstilles vha. methanol.
EU har i deres NER300 program uddelt 199 mio. € til en 3-dobling af kapaciteten på hvad der allerede i dag
er verdens største 2G biobrændstof anlæg. Anlægget ligger i det nordøstlige Holland og ejes af BioMCN.
Uddelingen er den største uddeling EU os bekendt nogensinde har uddelt til et biobrændstof-anlæg.
Se: http://www.biomcn.eu/news/news/158-brussels-grants-a-199-million-euros-subsidy-to-dutch-biomassrefinery-initiative.html
I Kina var der med udgangen af 2011 over ½ mia. kinesere der kørte på en eller anden iblanding af methanol
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til benzin, varierende fra M5-M100 (5-100%), primært dog M15 og M25. En national M15 standard forventes
vedtaget inden udgangen af året.
Det er ikke kun i Kina man ser en fremtid i at fremme brugen af methanol som brændstof; således arbejder
man pt. på at få introduceret en Open Fuel Standard (OFS) i USA. Dette for at tilføre yderligere værdi af de
store skifer-gas forekomster OG sikre energi-uafhængighed fra olie-eksporterende lande.
Som følge heraf viser interne analyser i Nordic Green pba. offentliggjorte planer at der inden 2017 vil blive
investeret over 10 mia. USD i øget produktionskapacitet i den amerikanske golf alene.
- Det forekommer åbenlyst at når USA og Kina går i den retning og man ser samme trend (om end vi er lidt
længere bagud på dette område) i EU, blandt andet eksemplificeret ved EU’s støtte på næsten 1½ mia
kroner til en bio-methanol fabrik, så forekommer det yderst realistisk at være en del af fremtidens energipuslespil – og dette med god grund, også både for miljøet og for menneskers sundhed.
Forbruget af methanol ventes jf. IHS at stige fra 61 mio. tons i 2012 til 137 mio. tons i 2022. Dette er mere
end en fordobling på blot 10 år og vil kræve investeringer på anslået over 50 mia. USD.
Se: http://press.ihs.com/press-release/country-industry-forecasting/driven-china-global-methanol-demandrises-23-percent-two- Der ventes at blive brugt store mængder methanol til landbaseret transport i USA og Kina.
24 Danske forskere udgav i november 2011 rapporten GreenSynFuel, hvor de konkluderede at methanol
skal være fremtidens energibærer i Danmark. Methanol skal således erstatte al diesel, benzin, flybrændstof
og HFO. Dette er en yderst omfattende omstilling der vil løbe op i et stort to-cifret eller et mindre tre-cifret
milliard beløb. Forskerne, der tæller nogle at Danmarks fremmeste forskere på energiområdet kommer fra
AAU, KU, DTU, DTU Risø, SDU samt CBS og repræsenterer dermed et bredt udsnit af de danske
universiteter. Se vedhæftede rapport.
Methanol ventes at spille en fremtrædende rolle i den landbaserede transportsektor i EU efter 2017/2018,
hvor kravene til CO2 reduktioner stiger. Her kan 1G bio-diesel og delvist 1G ethanol ikke levere de CO2
reduktioner der skal til. Der er en række bio-methanol projekter undervejs, herunder både i Sverige, Finland,
Island og Danmark.
Pr. 01.01.2015 kommer der nye regler for indholdet af svovl i HFO (Heavy Fuel Oil). Man forventer at
alternativet MGO (Marine Gas Oil) vil være mellem 25 og 50 % dyrere pr. energienhed. Derfor ser industrien
på alternativer. Der er 4 alternativer til HFOen.
- 1) Oprens udstødningen. Ikke en mulighed, idet teknologien ikke er klar (jf. Stena Line).
- 2) Anvend den dyrere MGO. For dyrt.
- 3) Anvend LNG (Liquified Natural gas). Dyrt og farligt (jf. brandmyndighederne), idet det kræver opbevaring
af flydende naturgas på danske havne.
- 4) Methanol. Stena Line har offentligt været ude og sige at de skifter til methanol. Stena Line har mellem 35
og 40 færger, hvoraf ca. 25 sejler i SECA området. De ombygger 25 færger.
Se: http://www.maritimedanmark.dk/?Id=18327. Stena Line sejler i DK til/fra Frederikshavn, Grenå og
Esbjerg.
Energinet.dk, der er en af kun tre TSOer (Transmission System Operators) i EU der er ansvarlige for både
gas-nettet og elnettet har i deres strategi udnævnt methanol, DME og syn petrol til fremtidens energibærere.
DME kan opfattes som methanols fætter. Syn petrol skal laves pba. methanol.
Ref. *3.2 Eksisterende regulering.
Alt dette er korrekt – dog stiller vi os tvivlende over for om ikke tilsætningsgrænsen i benzin hæves i takt med
at kravene til CO₂-reduktioner stiger.
Helt frem til 2009 tillod World Wide Fuel Charter således ikke brugen af ethanol. Grænserne for tilsætning
heraf er ændret i takt med øget politiske krav og i takt med at videns- og lærings-niveauet er steget.
Methanol ventes at stille en fremtrædende rolle i den landbaserede transportsektor i EU efter 2017/2018,
hvor kravene til CO2 reduktioner stiger. Her kan 1G bio-diesel og delvist 1G ethanol ikke levere de CO2
reduktioner der skal til.
Endvidere bemærker vi at methanol anvendes vidt og bredt som sprinklervæske i USA. Det er os bekendt
den mest gængse sprinklervæske i USA. Begrundelse er at det nedbrydes hurtigt i naturen, og derfor er det
bedste valg rent miljømæssigt.
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Det er korrekt at methanol kan betegnes som et VOC, men methanol har et langt lavere damptryk (målt i
kPa) end f.eks. benzin. Her kan methanol bedst sammenlignes med ethanol. Såfremt al benzin blev udfaset i
morgen og man anvendte methanol i stedet ville man opleve en drastisk reduktion i "benzin-dampe".
Resultatet vil være en betydelig renere luft i f.eks. Kbh til glæde for os alle.

Ref. *3.3: Miljø/sundhedsrisici:
Methanol er naturligt forekommende i mange former for juice, herunder især i appelsinjuice. Mængderne er
dog små hvorfor det er helt ufarligt.
Methanol er overordnet set mindre farligt end det produkt det bør sammenlignes med nemlig benzin. "The
U.S. Department of Energy considers gasoline to be "overall" more hazardous to human health than neat
(i.e., pure) pure methanol" (Malcom Pirnie, 1999 side 11/72).
Som MST selv påpeger så ventes en stor vækst i brugen at være til energi-formål samt hovedparten af den
globale vækst uden for EU.
Nordic Green bemærker at bio-methanol allerede anvendes i benzin i bl.a. Holland og England. Her er altså
tale om en vækst/ændring i makedet der har fundet sted for nyligt.
Skulle brugen i EU til brændstof stige, så vil det være i følgende tre applikationer:
- I bio-diesel: Er methanolen allerede indgået i en kemisk reaktion (esterifikation af f.eks raps-olie) og biodiesel i sig selv er ikke giftigt.
- I benzin med op til 3% methanol (som EN-228 tillader) eller som vi foreslår, 1,7% tilsat benzin, så erfarer vi
fra Niels Ebbehøj overlæge, Arbejdsmedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, at dødelig dosis methanol er
”30/ml/voksen”. Man skal altså drikke 1765ml benzin for at dø af methanol-forgiftning. Spørgsmålet er så
hvem der drikker vel på den gode side af 1½ liter benzin direkte fra standeren? 1765ml benzin vejer i øvrigt
1324g – Niels Ebbehøj oplyser at benzin har en LD50 på mellem 2-7g/kg-kropsvægt. Antager vi at en
voksen mand vejer 80 kg skal han altså drikke mellem 160 og 560 g benzin, for at dø af benzin-forgiftning.
Han dør altså benzinen 2 til 8 gange hurtigere/før han ”opnår” at dø af methanolen. Dette ved akut
forgiftning. Hertil kommer de carciogene og mutagene effekter forbundet ved indtagelsen af benzin.
Methanol er hverken carciogene eller mutagerende.
- Endelig er der bio-MTBE: Det kunne være en mulighed for Danmark at indføre i samme omfang som i
resten af EU (Danmark er det eneste land hvor MTBE ikke bruges idet man med udspring i en smagsforurening af vores ubehandlede grundvand har søgt at reducere brugen), men igen: Methanolen er reageret
videre og MTBE er ikke mere giftigt end at det bruges i hele EU + det smager så grimt at vi herhjemme kun
anvender det i oktan 98 og således kun er tilgængeligt på mindre end 100 benzinstationer.
Skulle man endelig forsøge at undgå at lægmand drikker det, ”fordi det er en alkohol”, så kunne man jo
ganske enkelt omgå dette ved at stille krav om tilsættelse af f.eks Bitrex, skulle salget foregå til ikkeprofessionel aktører (f.eks. ved salg til privatpersoner der bruger methanol som brændstof til modelfly eller
friluftsmennesker der anvender methanol i deres Trangia spritbrænder, hvor der ofte anvendes en blanding
med halv ethanol og halv methanol. Brændere der holder buffeter varme i restauranter anvender som regel
ren methanol. Det gør man, idet methanol brænder helt rent og uden sod-dannelse.
Bemærk her, at methanolen er ren, anvendes lige ved siden af mad og at den anvendes indendørs.
I Californien kørte der i 1980'erne og 1990'erne mellem 15 og 20.000 M85 biler (85 % methanol, 15 %
benzin). Der var ikke et eneste tilfælde hvor der er nogen der har drukket M85 og er blevet syge heraf. I alle
nye biler er der desuden en form for filter der går det umuligt at suge benzin ud af tanken. Svenske Identic
har desuden udviklet en safe-coupling til brug i eventuel kommende brændselscellebiler.
I USA er der mere vand i deres ethanol end der er i Europa. Der er derfor ofte problemer med vand-fase
seperation om vinteren. For at overkomme dette problem kan der i stort set alle supermarkeder i USA købes
et produkt der hedder HEET. HEET består af 99 % methanol. Produktet står frit fremme og kan købes af
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voksne såvel som børn. Vi er ikke bekendt med at der skulle være sket uheld med at børn eller voksne ved
et uheld har drukket sprinkervæske eller HEET i USA. Se: http://www.goldeagle.com/brands/heet/
Ref 4.2: EU:
Vedr. det italienske studie. Se vedhæftede fil, herunder special "EPA has decided not to rely on data from
the RI." EPA står for Environmental Protection Agency og er den amerikanske Miljøstyrelse. Vi stiller jer
gerne i forbindelse med Greg Dolan fra Methanol Institute i Washinghton DC, USA, såfremt i har yderligere
spørgsmål hertil.
Højteknologifonden har uddelt et betragteligt beløb til udvikling af brændselsceller der drives af methanol til
brug i høreapperater. Her vil methanolen være tæt på øret og vil blive håndteret af ikke-professionelle
brugere. Se: http://ing.dk/artikel/braendselscelle-med-tankstation-goer-hoereapparater-batteriloese-136750
Ref *5 og *6:
Vi synes det er fint med oplysninger, men de professionelle aktører bruger allerede varen efter forskrifterne i
sikkerhedsdatablade og arbejdspladsanvisninger.
- Øget faktuel information til private brugere kan vi godt se en mulig pointe i. Det er dog værd at bemærke at
de private brugere der allerede bruger methanol har brugt det længe og os bekendt uden problemer.
Man kunne lige så godt argumentere om krav til ethanol efter de tre grimme sager om forbrændinger med
dette ved brug i pejse, i løbet af foråret 2013. Omvendt kan man sige at folk generelt bør behandle
”tændvæske” med omtanke i nærheden af åben ild.
Vi stiller os gerne til rådighed for MST’s fremadrettede arbejde på området.

Med Venlig Hilsen
Bo Gleerup
Sales Director & Co-founder

Per Sune Koustrup
CEO & Co-founder
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