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Ændring af vilkår om egenkontrol af luftemissioner  
 
Rockwool, Vamdrup har den 22. januar 2009 søgt om ændring af vilkår om 
egenkontrolmålinger af luftemission fra virksomhedens kupolovne. 
 
Rockwool har siden slutningen af 2007 renset luften fra begge kupolovne 
med termisk afbrænding af luften. Dette er sket efter påbud fra Vejle Amt fra 
15. december 2004. Påbuddet er senere med mindre ændringer stadfæstet 
af Miljøstyrelsen den 29. september 2006. Rensningen er påbegyndt for at 
overholde skærpede krav til emissionskoncentrationen kulmonooxid (CO), 
benzen og total organisk kulstof (TOC). 
 
Det blev endvidere påbudt, at der skulle etableres kontinuert måling af CO i 
skorstenen. I såvel Vejle Amts påbud som Miljøstyrelsens afgørelse på kla-
gen, er det anført, at den kontinuerte måling af CO på sigt vil kunne erstatte 
egenkontrolprøverne for en række andre stoffer. Miljøstyrelsen nævner i 
afgørelsen stofferne ammoniak, formaldehyd, phenol, svovlbrinte, benzen, 
acetaldehyd og TOC. 
 
På baggrund af et års egenkontrolmålinger efter etablering af efterbrænde-
ren, har Rockwool søgt om, at egenkontrolmåling af stofferne ammoniak, 
phenol, formaldehyd, svovlbrinte, acetaldehyd, benzen, TOC og CO i røgen 
fra kupolovnene udgår. 
 
Endvidere søger Rockwool om nedsættelse af målefrekvensen for arsen fra 
4 til 2 gange pr år med den begrundelse, at arsen emissionerne i 2008 har 
været mindre end 60 % af grænseværdierne. 
 
Afgørelse 
 
Med henvisning til § 41 og § 72 i Lov om miljøbeskyttelse ændrer Miljøcen-
ter Odense hermed vilkår 3 i Vejle Amts miljøgodkendelse fra 28. juni 2001 
til følgende: 
 

"3. Den samlede udledning til luften (emissionen) for begge linier må ik-
ke overstige følgende grænseværdier: 
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Stof Grænseværdi 
(mg/Nm³) 

Målefrekvens 
(målinger/år) 

Støv 30 4 
NOx 500 4 
SO2  6 
CO 175 Kontinuert 
Ammoniak 500 0 
Formaldehyd 3 0 
Phenol 10 0 
H2S 3 0 
Hydrogenfluorid 5 2 
Hydrogenklorid 30 ½ 
Benzen 2,5 0 
Acetaldehyd 2 0 
TOC (mgC/Nm³) 20 0 
Cadmium (støv+gas) 0,2 ½ 
Arsen (støv+gas) 0,3 2 
Bly (støv+gas) 1 1 

 
Alle værdier er relateret til tør røggas (0 °C, 101,3 kPa) ved 10 % 
ilt. 
 

På baggrund af de opsamlede data fra den kontinuerte måling af CO skal 
der hvert kvartal indsendes en opgørelse til tilsynsmyndigheden, som angi-
ver, hvor mange timer CO koncentrationen har været over 30 mg/Nm³ (der 
registreres kun for hændelser med en varighed på mere end 30 minutter).” 
 
I tabellen i det ændrede vilkår 3 er desuden medtaget de ændringer, der er 
sket i forbindelse med Vejle Amts afgørelser fra 15. januar 2003, 15. de-
cember 2004 og 21. januar 2005, samt et øget antal målinger af SO2 med 
henblik på fastlæggelse af en emissionsgrænse. 
 
Nærværende afgørelse ændrer ikke på Miljøcenter Odenses afgørelse fra 
20. januar 2009 om drift af ny smelteovn (Aquilla ovn) på produktionslinje 5. 
Grænser og målefrekvenser i ovenstående tabel vil således være gældende 
for emissionen fra kupolovnen på linje 6, når Aquilla ovnen er taget i per-
manent drift, jfr. vilkår 2 i miljøcenterets afgørelse fra 20. januar 2009. 
 
Vurdering og bemærkninger 
 
Ved smeltning af råvarerne i en kupolovn kommer energien fra afbrænding 
af koks ved en lav iltkoncentration, hvorved der udledes en del uforbrændte 
og mere eller mindre reducerede stoffer som kulmonooxid, svovlbrinte, 
ammoniak, formaldehyd, acetaldehyd, benzen og phenol. Disse stoffer er 
giftige og uønskede i miljøet. Omkring det tidspunkt, hvor Vejle Amt revur-
derede Rockwools miljøgodkendelse, blev der monteret efterbrænder på 
kupoloovnen på produktionslinje 6. Da luften fra kupolovnen på linje 5 blev 
udledt uden rensning for de nævnte uønskede stoffer, blev der fastsat 
grænseværdier for stofferne med tilhørende egenkontrolmålinger. Efter på-

 2 



bud om skærpede emissionsgrænser fra Vejle Amt, har Rockwool i 2007 
monteret efterbrænder på kupolovnen på produktionslinje 5. 
 
I efterbrænderne forbrændes de nævnte stoffer med ilt til kuldioxid, vand, 
kvælstofoxider og svovloxider. Forbrændingen sker ved temperaturer på 
mere end 700 °C. I teorien skulle koncentrationen af de uønskede stoffer 
således være lav, når koncentrationen af kulmonooxid er lav. Kulmonooxid 
måles med kontinuert målende udstyr og ikke kun ved kontrolmålinger 4 
gange om året. 
 
Rockwools egenkontrol for 2008, hvor der har været efterbrænder på begge 
kupolovne, viser, at der stort set ikke har været målelige koncentrationer af 
de omhandlede stoffer i den emitterede røg, hvilket svarer til, at koncentra-
tionerne generelt har været under 1 % af de fastsatte grænseværdier. Kon-
centrationen af TOC har været omkring detektionsgrænsen for målingen, 
som svarer til 10 % af den gældende emissionsgrænse. 
 
På denne baggrund vurderer Miljøcenter Odense, at efterbrænderne effek-
tivt fjerner de omhandlede stoffer. Miljøcenteret har endvidere konstateret, 
at Rockwool har procedurer, som sikrer kalibrering, vedligeholdelse og lø-
bende kvalitetskontrol af måleren til kulmonooxid. Proceduren beskriver 
endvidere, at der gribes ind, hvis koncentrationen af kulmonooxid kommer 
over grænseværdien på 175 mg/Nm³ eller hvis forbrændingstemperaturen 
kommer under 750 °C i mere end 10 minutter. 
 
Det er endvidere miljøcenterets opfattelse, at der ikke er behov for at fore-
tage målinger af de omhandlede stoffer, når koncentrationen af kulmonoo-
xid ligger på det nuværende lave niveau. De fremsendte oplysninger viser, 
at CO koncentrationen i en meget stor del af tiden ligger under 30 mg/Nm³. 
For at vi som tilsynsmyndighed kan følge emissionen af CO, er der fastsat 
vilkår om, at det kvartalsvis skal gøres op, hvor mange timer CO emissio-
nen har været over 30 mg/Nm³, og at denne opgørelse skal sendes til til-
synsmyndigheden. 
 
Der er principielt ikke grund til at have grænseværdier for parametre, som 
der ikke foretages kontrolmålinger for. Behovet for med den nuværende drift 
at have grænseværdier for ammoniak, phenol, formaldehyd, svovlbrinte, 
acetaldehyd, benzen og TOC vil blive taget op i en samlet vurdering af 
luftemission, når virksomhedens samlede miljøgodkendelse skal tages op til 
revurdering senest i 2011. 
 
I Vejle Amts revurdering af den samlede miljøgodkendelse fra 28. juni 2001 
blev der ikke fastsat en emissionsgrænse for SO2. I forbindelse med påbud 
om reducerede emissioner af en række stoffer fra 15. december 2004, blev 
der heller ikke fastsat en emissionsgrænse for SO2. Det er miljøcenterets 
opfattelse, at der senest ved en kommende revurdering af miljøgodkendel-
sen (senest i 2011) skal fastsættes en emissionsgrænse for SO2. Udgangs-
punktet for denne fastsættelse vil være gældende BREF-note og hvad an-
lægget kan præstere. I det sidste år, har den målte SO2 emission svinget 
meget. For at have et tilstrækkeligt grundlag til at fastsætte emissionsgræn-
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sen for SO2, har miljøcenteret valgt at øge frekvensen for SO2 målinger fra 
4 til 6 gange om året. Dette sker med henvisning til miljøbeskyttelseslovens 
§ 72. 
 
I Vejle Amts revurdering af den samlede miljøgodkendelse fra 28. juni 2001 
var der stillet krav om måling af indholdet af tungmetallerne arsen og cad-
mium en gang pr. år og bly 2 gange pr. år. I senere afgørelser fra Vejle Amt 
er målefrekvensen for bly og cadmium blevet halveret på baggrund af måle-
resultater væsentligt under grænseværdierne. Målefrekvensen for arsen er 
derimod blevet sat op til 6 gange pr. år på baggrund af målinger af koncen-
trationer over grænseværdien. Siden er de målte koncentrationer faldet, og 
målefrekvensen er af Vejle amt sat ned til 4 pr. år.  
 
De seneste 2 års målinger for arsen viser ingen enkeltværdier, som over-
skrider den fastsatte grænseværdi på 0,3 mg/Nm³. Det årlige gennemsnit af 
de 4 målinger viste i 2007 og 2008 henholdsvis 0,14 og 0,11 mg/Nm³. 
 
På denne baggrund ser miljøcenteret ingen problemer i at efterkomme an-
søgningen. 
 
Det er miljøcenteret opfattelse, at termisk forbrænding af røggassen fra ku-
polovnene er bedst tilgængelig teknik, som defineret i gældende BREF-note 
og at afgørelsen følger principperne i miljøstyrelsens luftvejledning. 
 
Forhold til lovgivningen 
 
Denne godkendelse gives efter miljøbeskyttelseslovens § 41 og § 72. Den 
ændrer derfor ikke ved gældende perioder for retsbeskyttelse. 
 
Rockwool er omfattet af listepunkt B102: 
 
”Glasværker og virksomheder, der fremstiller glasfibre, inklusive fremstilling 
af glasuldsfibre, hvor smeltekapaciteten er på mere end 20 tons pr. dag. 
Mineraluldsfabrikker og virksomheder der smelter mineralske stoffer, inklu-
sive fremstilling af mineralfibre, hvor smeltekapaciteten er på mere end 20 
tons pr. dag. (i) (s)” 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Vamdrup Ugeblad den 7. juli 2009 og 
kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.blst.dk. 
 
Afgørelsen 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 kla-

geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
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 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ør-
bækvej 100, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen skal være 
miljøcenteret i hænde senest den 4. august 2009 kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljø-
godkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Henning Christiansen 
72 54 84 27 
hechr@ode.mim.dk 
 
 
Kopimodtagere: 
Kolding Kommune, Akseltorv 1, 6000 Kolding, kommunen@kolding.dk 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, postboks 1228, København C, at@at.dk  
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, 
syd@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 Kbh. Ø, 
dn@dn.dk  
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh. SV, kreds@friluftsraadet.dk  
DOF, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V, natur@dof.dk  
DOF, Kolding Loaklafdeling, kolding@dof.dk 
Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, post@rib.mim.dk 
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Bilag: lovgrundlag - referenceliste 
 
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1758 af 22. december 2006 
 
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbe-
kendtgørelsen), bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 
 
Luftvejledningen, vejledning fra miljøstyrelsen nr. 2/2001. 
 
BREF-note: ”Reference Document on Best Available Techniques in the 
Glass Manufacturing Industry” European Commission, December 2001 
 
Tidligere afgørelser: 

1. Vejle Amt: ”Miljøgodkendelse af Rockwool A/S”, 28. juni 2008, jour-
nalnummer 8-76-1-629-1-98, med følgende efterfølgende påbudte 
ændringer: 

2. Vejle Amt: ”Ændring af vilkår 3 vedrørende emission af hydrogenflu-
orid samt egenkontrol af benzen og arsen”, 15. januar 2003, journal-
nummer 8-76-1-629-1-02 

3. Vejle Amt: ”Påbud om ny emissionsgrænse for kulilte, benzen, total 
organisk kulstof og kvælstofilter fra kupolovne samt indførelse af 
bedst tilgængelige teknik for kupolovne”, 15. december 2004, jour-
nalnummer. 8.76.1-41, med ændringer som følge af: 

4. Miljøstyrelsen: ”Klage over Vejle Amts afgørelse om påbud af nye 
emissionsgrænser for kulilte, benzen, total organisk kulstof og kvæl-
stofoxider fra kupolovne samt indførelse af bedst tilgængelige teknik 
for kupolovne på Rockwool A/S beliggende Industrivej 9, Vamdrup.”, 
29. september 2006, journalnummer MST-822-00002 

5. Vejle Amt: ”Ændring af måleprogrammet for emissionsmålinger”, 21. 
januar 2005, journalnummer: 8.76.1-41 

6. Miljøcenter Odense: ”Godkendelse til udskiftning af kupolovn på 
produktionslinje 5 med cyklonovn (aquila-anlæg)”, 20. januar 2009, 
journalnummer ODE-430-00125 
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