
 

Plan- og virksomhedsområdet 

J.nr. ROS-430-00214 

Ref. ANSKR/KIGNI 

24. juni 2010 

 

 
Dalum Papir A/S 
Maglemølle 60 
4700 Næstved 
   
   

 
 
 
 
  

 
Tidsbegrænset tillæg til revurderet miljøgod-

kendelse af 4. december 2009. 
Anvendelse af SciNox i det biologiske renseanlæg 

 

 
For: 
Dalum Papir A/S, Afd. Maglemølle 
Maglemølle 60, 4700 Næstved 
 
Ejer: Arjowiggins SAS 
 Immeuble Axe Seine 
 20, rue Rouget de Lisle 
 FR-92 130 Issy-les-Moulineaux 
 Frankrig 
Matrikel nr.:  8a og 8e samt del af 8c Lille Næstved, Næstved Jorder  
CVR-nummer:  20 28 41 96 
P-nummer:  1003138646 
Listepunkt nummer:  E 101: Cellulosefabrikker og papirmassefabrikker.  

 Papirfabrikker og papfabrikker med en produktionskapacitet 
på mere end lig med 20 tons/dag (i) (s) 

 
 
 

Godkendelsen omfatter:  
Anvendelse af SciNox som hjælpestof i det biologiske renseanlæg. 
 
 
Dato:   24. juni 2010 
 
Godkendt:  Annette S. Kristensen 
 
 
 
 

Miljøcenter Roskilde • Ny Østergade 7-11 • 4000 Roskilde 
Tlf. 72 54 65 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 30811054 • EAN 5798000872110 • post@ros.mim.dk • www.blst.dk 



Annonceres den 29. juni 2010 
Klagefristen udløber den 27. juli 2010 
Søgsmålsfristen udløber den 29. december 2010 
Godkendelsen udløber 3 måneder efter ibrugtagning. 
 

 2 



INDHOLDSFORTEGNELSE 
 
 

1. AFGØRELSE OG VILKÅR ...............................................................................................4 

1.1 Vilkår for miljøgodkendelsen ...................................................................4 
Generelle forhold .................................................................................................. 4 
Spildevand.............................................................................................................. 4 

2. VURDERING OG BEMÆRKNINGER .............................................................................5 

2.1 Begrundelse for afgørelse.........................................................................5 
2.2 Miljøteknisk vurdering................................................................................5 

Planforhold og beliggenhed............................................................................... 5 
Indretning og drift ................................................................................................. 7 
Spildevand, overfladevand m.v. ........................................................................ 7 
Øvrige parametre .................................................................................................. 9 

2.3 Udtalelser/høringssvar...............................................................................9 
Udtalelse fra andre myndigheder ..................................................................... 9 
Udtalelse fra borgere mv. ................................................................................. 10 
Udtalelse fra virksomheden ............................................................................. 10 

3. OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING ...................................................11 

3.1 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen ........................................11 

4. BILAG.................................................................................................................................12 

Bilag A: Ansøgning fra Dalum Papir A/S, excl. bilag ..............................12 
Bilag B: Liste over sagens akter ..................................................................12 

  
 

 3 



1. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne afsnit 2 og bilag A, ansøgning om miljøgod-
kendelse, godkender Miljøcenter Roskilde hermed anvendelse af SciNox i 
det biologiske renseanlæg på Dalum Papir A/S i en forsøgsperiode. God-
kendelsen er et tillæg til virksomhedens revurderede miljøgodkendelse, 
meddelt den 4. december 2009, og gives under forudsætning af, at såvel de 
vilkår, der er anført i nærværende godkendelse som vilkår i førnævnte god-
kendelse overholdes.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er retsbeskyttede i godkendel-
sens gyldighedsperiode:  
 

1.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold  
 
A1 Godkendelsen er midlertidig med en varighed på 3 måneder fra 

ibrugtagelse. Miljøcenter Roskilde skal orienteres, når godkendelsen 
tages i brug og når anvendelsen af SciNox ophører. Godkendelsen 
bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens 
dato.  

 
 
Spildevand 
 
E1 Der skal i foretages prøveudtagning og analyse af følgende stoffer 2 

gange i godkendelsens gyldighedsperiode med minimum 3-4 ugers 
interval:  

 
 Kviksølv, cadmium, nikkel, bly, aluminium, chrom og zink. 
 
 Prøveudtagning kan ske med Dalum Papir A/S prøveudtagningsud-

styr, og skal foretages flowproportionalt og over minimum en uge. 
Analyserne skal foretages af akkrediteret laboratorium. 

 
 Resultaterne skal sendes til Miljøcenter Roskilde. 
 
 
E2 Dalum Papir A/S skal én gang i godkendelsens gyldighedsperiode få 

foretaget en nitrifikationshæmningstest på biomassen af et akkredi-
teret laboratorium. Resultatet heraf skal sendes til Miljøcenter Ros-
kilde. 
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2. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

2.1 Begrundelse for afgørelse 
 
Dalum Papir A/S har den 24. juni 2009 søgt om tilladelse til permanent an-
vendelse af SciNox fra firmaet Yara som erstatning for Natriumnitrat RW fra 
firmaet BASF som hjælpestof i det biologiske renseanlæg. Natriumnitrat 
anvendes i dag som iltkilde i selektoren for at optimere bundfældningsegen-
skaberne for biomassen. SciNox er et restprodukt fra katalysatorproduktion. 
Virksomhedens ansøgning er vedlagt som bilag A. I mail af 5. februar 2010 
fra Dalum Papir A/S er der modtaget svar på supplerende spørgsmål af 13. 
august 2009 fra miljøcenteret.  
 
En udskiftning af Natriumnitrat RW med SciNox vil betyde, at man overgår 
til anvendelse af et stof, der ikke er mærkningspligtigt, mens Natriumnitrat 
RW er klassificeret som brandnærende. Endvidere er det ressourcebespa-
rende at genanvende et restprodukt frem for at anvende et nyproduceret 
produkt. Endelig er der også et økonomisk besparelse for Dalum Papir ved 
at anvende SciNox frem for natriumnitrat. Der vil dog fortsat blive opretholdt 
et back-up lager af natriumnitrat på virksomheden af hensyn til forsynings-
sikkerheden.  
 
SciNox er et restprodukt fra katalysatorproduktion, og kan derfor indeholde 
mindre mængder tungmetaller. Det er Miljøcenter Roskildes vurdering, at 
der ikke kan tillades en forøget udledning af tungmetaller, da Karrebæk 
Fjord i forvejen er belastet med tungmetaller. Der er derfor behov for yderli-
gere undersøgelser før Miljøcenter Roskilde kan tage stilling til eventuel 
permanent miljøgodkendelse til permanent anvendelse til SciNox.   
 
Miljøcenter Roskilde meddeler derfor en tidsbegrænset miljøgodkendelse til 
forsøg med anvendelse af SciNox i stedet for natriumnitrat RW i det biologi-
ske renseanlæg i en periode på 3 måneder. I forsøgsperioden skal foreta-
ges yderligere undersøgelser af hvorvidt der ved udskiftningen af hjælpestof 
vil forekomme en ændret udledning af tungmetaller til Næstved Kanal og 
dermed Karrebæk Fjord samt en undersøgelse af om biomassen i det bio-
logiske renseanlæg vil blive påvirket af det nye hjælpestof.  
 
Når forsøget er gennemført, vil Miljøcenter Roskilde på basis af de opnåede 
resultater vurdere, om der kan meddeles en permanent godkendelse til an-
vendelse af SciNox, samt hvilke kontrolkrav, der i givet fald skal fastsættes.  
 

2.2 Miljøteknisk vurdering 
 
Planforhold og beliggenhed 
Dalum Papir A/S er beliggende på matrikel nr. 8a, Lille Næstved, Næstved 
Jorder. For en nærmere beskrivelse af virksomhedens beliggenhed og om-
givelser samt de planmæssige forhold henvises til afsnit 3.1.2 i den revurde-
rede miljøgodkendelse af 4. december 2009. 
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Recipient 
Dalum Papir A/S er beliggende umiddelbart ved siden af Næstved Kanal, og 
virksomheden udleder overfladevand og renset processpildevand til kana-
len. 
  
Vandområdet Næstved Kanal udleder til Karrebæk Fjord. Der er i Karrebæk 
Fjord gennem en del år fundet forhøjede koncentrationer af flere forskellige 
tungmetaller i både sediment og i muslinger. For muslinger ligger median-
koncentrationerne for kviksølv over de miljøkvalitetskrav, som EU stiller til 
koncentrationer i muslinger. Endvidere har OSPAR 1 sat en baggrundsvær-
di for kviksølv i uforurenet miljø, der er væsentlig lavere end de koncentrati-
oner, der findes i fjorden. Målinger på sedimentet har tilsvarende vist, at 
fjorden er meget forurenet med tungmetaller. Det er således vigtigt, at der 
ikke sker en yderligere tilledning af tungmetaller til Næstved Kanal og Kar-
rebæk Fjord. 

tgørelse.  

                                                

 
Der er i øjeblikket et arbejde i gang med udarbejdelse af vandplaner for alle 
danske farvande, herunder Karrebæk Fjord. En vandplan opstiller mål for 
hvordan miljøtilstanden skal være i områdets søer, vandløb, kystvande og 
grundvand. Planen beskriver således, hvor meget det enkelte vandområde 
skal forbedres. Vandplanerne er i øjeblikket i teknisk høring.  
 
For ikke at foretage ændringer, der kan have en negativ effekt på Karrebæk 
Fjord, og derved være til hinder for opfyldelse af målene i vandplanerne, er 
det Miljøcenter Roskildes vurdering, at et skift af hjælpestof på Dalum Papir 
A/S ikke må medføre en negativ effekt på fjorden i forhold til det nuværen-
de.   
 
Natura 2000 
Dalum Papir A/S ligger indenfor få kilometer i nærheden af nogle områder, 
der er udpeget som Natura 2000-områder. En nærmere beskrivelse af dette 
findes i den revurderede miljøgodkendelse af 4. december 2009.  
 
Ifølge Natura 2000-bekendtgørelsen2 må der ikke ske forringelse af natur-
typer og levesteder for arter, som området er udpeget for. Da denne til-
lægsgodkendelse er midlertidig og netop har til formål at undersøge, hvor-
vidt der overhovedet vil ske ændringer af udledningen ved skift af hjælpe-
stof, er det miljøcenterets vurdering, at der ikke skal gennemføres konse-
kvensvurdering i henhold til denne bekend
 
VVM 
Dalum Papir A/S er omfattet af bilag 1, pkt. 18 a) i VVM-bekendtgørelsen3. 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at anvendelse af SciNox som hjælpestof ikke 
er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 38, idet der ikke er tale 

 
1 OSPAR: Oslo-Paris-Konvensionen om fastsættelse af regler for beskyttelse af havmiljøet i 
den noredøstlige del af Atlanterhavet, inklusive Nordsøen. 
2 Miljøministeriets bek. nr. 408 af 1. maj 2007 med senere ændringer om udpegning og ad-
ministration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
3 Miljøministeriets bek. nr. 1335 af 6. december 2006 med senere ændringer om vurdering af 
visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 
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om en ændring, der udvider anlæggets produktion eller aktiviteter væsent-
ligt.  
 
 
Indretning og drift 
Natriumnitrat leveres i dag i 1000 kg big-bags, og der anvendes ca. 700 
tons handelsvare pr. år. På Dalum Papir A/S opløses stoffet batchvist i 
åvand til en brugsklar opløsning på 22 % (w/w), som doseres i selektor før 
beluftningstårne. Natriumnitrat fungerer som iltkilde i selektoren for primært 
flokdannende mikroorgansimer, og formålet er at fremme dannelse af flok-
dannende mikroorganismer frem for tråddannende mikroorganismer. Dette 
vil fremme en god bundfældning af biomassen.  
 
SciNox er en opløsning af natriumnitrat, der stammer fra en engelsk produk-
tion af katalysatorer. Produktet vil blive leveret i tankbil i en brugsklar opløs-
ning på 40 %. Produktet vil ikke blive fortyndet før brug, men der vil ske re-
duceret dosering i forhold til det nuværende. Ved fuldstændig overgang til 
SciNOx forventes et årligt forbrug af SciNox-opløsning på 1800 tons/år.  
 
SciNox vil blive opbevaret i en eksisterende 50 m3 rustfri ståltank i PM5-
bygningen. Tanken er lukket i toppen, isoleret, udvendig fuldsvejst og udført 
med mandedæksel i siden. Tanken er placeret på betonfundament, og der 
er etableret påkørselssikring udenom tanken. Tanken fyldes fra tankbil, og 
der er installeret niveauføler i tanktoppen. Indholdet af tanken kan ses på en 
lokal visning ved tanken samt i styresystemet, hvor der også indgår alarmer. 
Ved brug suges produktet ud af bunden af tanken med en pumpe, der kan 
afspærres. Tanken er forsynet med overløbsrør til gulvrende samt udluft-
ning. I tilfælde af overløb eller spild fra tanken vil dette fra gulvrenden ma-
nuelt blive overpumpet til flokkulator 1. Spildet vil ikke medføre forøget foru-
rening, da den spildte nitrat forbruges i flokkulator eller selektor. Der dose-
res så blot mindre nitrat til selektoren i bioanlægget. Doseringen reguleres 
ud fra driftsmålinger for nitrat hver 4. time. I tilfælde af en stor mængde 
spild, f.eks. hele tankindholdet, kan dette opsamles i sump i PM5 bygnin-
gen, og langsomt doseres til flokkulator 1.  
 
Miljøcenteret vurderer, at der ikke er behov for fastsættelse af nye vilkår 
vedrørende indretning og drift ved anvendelse af SciNox. Virksomheden 
skal fortsat overholde de vilkår, der er fastsat i den revurderede godkendel-
se af 4. december 2009.  
 
 
Spildevand, overfladevand m.v. 
Spildevandet fra Dalum Papir A/S udledes efter rensning i virksomhedens 
biologiske renseanlæg til Næstved Kanal, der efterfølgende løber ud i Kar-
rebæk Fjord. 
 
Tungmetaller 
Dalum Papir A/S anfører i ansøgningen om tilladelse til permanent anven-
delse af SciNox, at der er et restindhold af tungmetaller i SciNox, og at der 
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derfor er risiko for at tungmetalindhold i bioslam eller udledt spildevand 
øges.  
 
På basis af oplysninger om tungmetalindhold i SciNox-opløsningen anført i 
datablad fra leverandøren, har Dalum Papir A/S foretaget beregninger af 
det maksimale indhold af tungmetaller i bioslam og udledt spildevand. Der 
er tale om "worst-case"-beregninger, idet det er forudsat at al metal udledes 
til henholdsvis bioslam eller spildevand. Dalum Papir A/S oplyser, at det 
forventes, at størsteparten af tungmetal vil findes i bioslam, da kationer vil 
adsorberes til biomassen. Dette gælder dog ikke kviksølv, der danner vand-
opløselige komplekser, og derfor i højere grad vil udledes med spildevan-
det.  
 
Beregningerne fra Dalum Papir A/S viser, at hvis det forudsættes at alt 
tungmetal fra SciNox udledes med spildevandet, vil der for nogle af stoffer-
ne være en højere koncentration i spildevandet ved anvendelse af SciNox 
end der blev målt ved en kortlægning af tungmetaller i det udledte spilde-
vand fra Dalum Papir A/S i 2003.  
 
Indholdet af tungmetaller i spildevandet kan stamme fra tryksværten i det 
modtagne returpapir. Dalum Papir A/S har i forbindelse med revurdering af 
virksomhedens miljøgodkendelser oplyst, at der ikke længere anvendes 
tungmetaller i tryksværte, og at det derfor må forventes, at indholdet af 
tungmetaller i spildevandet i dag er reduceret i forhold til målingerne i 2003.          
  
Det er miljøcenterets vurdering, at det ikke er muligt ud fra beregningerne 
fra Dalum Papir A/S og måleresultaterne fra 2003 at vurdere, hvorvidt tung-
metaludledningen til kanalen vil blive forøget ved overgang til anvendelse af 
SciNox. Da Karrebæk Fjord i forvejen er belastet med tungmetaller, især 
kviksølv, er det væsentligt, at der ikke sker en forøgelse af udledningen ved 
skift af hjælpestoffer.  
 
Dalum Papir A/S har efterfølgende den 12. februar 2010 foreslået, at der 
udtages prøver af spildevand og åvandsindtag ved den nuværende anven-
delse af Natriumnitrat RW til analyse for en række tungmetaller. Endvidere 
foreslår virksomheden, at der under en 3 måneders testperiode med an-
vendelse af SciNox foretages tilsvarende analyser. Herved muliggøres en 
direkte sammenligning af forholdene før og efter ibrugtagning af SciNox, og 
dermed et godt vurderingsgrundlag for en afgørelse.  
 
Dalum Papir A/S har desuden tilkendegivet, at der ikke skal foretages væ-
sentlige ombygninger for at gennemføre forsøget, idet der skal anvendes en 
eksisterende tank, og at transport af opløsningen sker i eksisterende rør. Af 
hensyn til forsyningssikkerheden skal virksomheden under alle omstændig-
heder beholde både et mindre oplag af natriumnitrat og det oprindelige op-
blandeanlæg til opløsning af natriumnitrat. Der vil således fortsat være facili-
teter til at anvende natriumnitrat også fremover. Dalum Papir A/S er således 
klar over, at en tidsbegrænset godkendelse til anvendelse af SciNox sker 
for egen risiko, og at der ikke herved automatisk kan forventes en perma-
nent godkendelse.  
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Miljøcenter Roskilde finder, at gennemførelse af sammenlignelige målinger 
for tungmetalindhold er en god metode til at få yderligere oplysninger, og vil 
derfor meddele en tidsbegrænset godkendelse til forsøgsanvendelse af Sci-
Nox for at muliggøre indsamling af måleresultater.   
  
Der stilles vilkår om, at der i forsøgsperioden skal foretages analyser for 
tungmetallerne kviksølv, cadmium, nikkel, bly, aluminium, crom og zink.  
 
Dalum Papir A/S har efterfølgende fået foretaget analyse af åvandsindtag 
fra Susåen og spildevand udledt til Næstved Kanal, således, at der findes 
datagrundlag til sammenligning.  
 
Hæmning af biomassen 
Dalum Papir A/S har foretaget en simpel test i eget laboratorium af eventuel 
hæmning af selektorproces ved at substituere Natriumnitrat RW med Sci-
Nox. Testen er udført på biomasse fra virksomhedens eget bioanlæg. Der 
er ved den sammenlignende test af de 2 produkter ikke fundet hæmning af 
biomassens denitrifikationshastighed, og Dalum Papir A/S vurderer, at der 
derfor ikke vil være grund til at forvente en reduceret effektivitet af rensean-
lægget ved substitutionen.  
 
Næstved Kommune har i forbindelse med høring af ansøgningen udtalt, at 
det bør overvejes om der i forbindelse ned tillægsgodkendelsen skal stilles 
krav om opfølgende hæmningstest af bioslammet udført på et akkrediteret 
laboratorium. Dette begrundes med at en test bør foretages under anven-
delse af SciNox i renseanlægget i fuld skala. Miljøcenteret stiller derfor vil-
kår om at Dalum Papir A/S i denne godkendelses gyldighedsperiode skal få 
foretaget en hæmningstest på et akkrediteret laboratorium. Resultatet heraf 
vil indgå i miljøcenterets vurdering af hvorvidt en permanent overgang til 
SciNox kan accepteres.    
 
 
Øvrige parametre 
Der vil ikke i forbindelse med den tidsbegrænsede anvendelse af SciNox i 
det biologiske renseanlæg ske påvirkning af andre miljømæssige parametre 
(luft, lugt, støj mv.) i forhold til den nuværende anvendelse af natriumnitrat.  

 

2.3 Udtalelser/høringssvar 
 
Udtalelse fra andre myndigheder 
Næstved Kommune har haft ansøgningen fra Dalum Papir A/S til udtalelse. 
Kommunen har den 10. maj meddelt følgende bemærkninger til ansøgnin-
gen: 
 

 "Kanalen er recipient for spildevandsudledningen. Da kanalen er en-
del af søterritoriet, er vandløbsloven ikke gældende. Vandløbsmyn-
digheden har derfor ikke yderligere bemærkninger." 
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 "I medfør af politibekendtgørelsen om tvangsruter fremgår det, at 
vejtransport af farligt gods indenfor tættere bebyggede områder, 
hvorved forstås områder afmærket med byzonetavler, er der tvangs-
ruter på "det rutenummererede vejnet". Tvangsruter må kun forlades 
efter forudgående tilladelse fra politi. Overtrædelse af bekendtgørel-
sen straffes med bøde. Hvorvidt der er tale om farligt gods bør virk-
somheden afklare med politiet." 

 "Det bør overvejes, om der i forbindelse med tillægsgodkendelsen 
skal stilles vilkår om opfølgende hæmningstest af bioslammet udført 
på akkrediteret laboratorium. Næstved Kommune lægger i øvrigt 
vægt på der positive i at virksomheden erstatter et brandnærende 
stof med et ikke mærkningspligtigt stof."  

 
 
Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Næstved Bladet den 
20. april. Der er ikke modtaget nogen henvendelser fra offentligheden ved-
rørende ansøgningen. 
 
 
Udtalelse fra virksomheden 
Dalum Papir A/S har haft udkast til afgørelse til kommentering. Virksomhe-
den har til vilkår E2 oplyst, at man godt kan se fordele i at benytte forsøgs-
perioden til ligeledes at undersøge risiko for evt. hæmning af biomassen. 
Dalum Papir A/S vurderer, det mest optimale vil være et gennemføre en 
nitrifikationshæmningstest, da de nitrificerende bakterier er mest følsomme.  
 
Miljøcenter Roskilde har tilpasset vilkår i overensstemmelse hermed.  
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3. OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING 
 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Næstved Bladet 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 kla-

geret over den konkrete 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 under-
retning 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 27. juli 2010 inden 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 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i 
godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen be-
grænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve god-
kendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

 

3.1 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Dalum Papir A/S (info@dalumpapir.dk) 
Næstved Kommune (borger@naestved.dk) 
Embedslægeinstitutionen Sjælland (sjl@sst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk) 
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk) 

 11 

http://www.blst.dk/
mailto:info@dalumpapir.dk
mailto:borger@naestved.dk
mailto:sjl@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk


Greenpeace (hoering@nordic.greenpeace.org) 
Dansk Sejlunion (ds@sejlsport.dk) 
Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk)  
Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk) 
Ferskvandsfiskeriforeningen (gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk) 
 

 

4. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning fra Dalum Papir A/S, excl. bilag 

Bilag B: Liste over sagens akter 
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Bilag A: Ansøgning fra Dalum Papir A/S, excl. bilag  



  Arjowiggins Dalum Papir 
  afd. Maglemølle 
  OK 3-6-2009 

 
 
Ansøgning om tilladelse til anvendelse af restprodukt i biologisk renseanlæg 
 
Baggrund: 
 
På  virksomheden Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle anvendes natronsalpeter (natriumnitrat) fra 
producenten BASF som hjælpestof i det biologiske renseanlæg. Natronsalpeter doseres i en selektor 
før beluftningstårne.  
 
Nitraten fungerer som iltkilde i selektoren for primært flokdannere, hvorved flokdannere selekteres 
fremfor tråddannere (såkaldt metabolisk selektion), hvilket er afgørende for bundfældningsegenska- 
berne for biomassen.  
 
Natronsalpeteren opløses batchvis i åvand til en 22 % (w/w) opløsning, som doseres i selektor.  
 
Produktet leveres i 1000 kg’s big-bags, og forbruget er ca. 700 tons handelsvare per år. Da 
produktet udgør en stor udgift i forbindelse med driften af det biologiske renseanlæg, er det vigtigt 
at omkostningen minimeres. 
 
Firmaet YARA kan nu tilbyde et økonomisk gunstigt alternativ, SciNox, som er en 40 % (w/w) 
opløsning af natriumnitrat. Iflg. YARA er opløsningen et restprodukt fra en engelsk produktion af 
katalysatorer.  
 
Der vil ikke ske en fortynding af SciNox, der vil blot sker en reduceret dosering. Produktet kan 
leveres i tankbil fra England i portioner á 26 tons handelsvare. 
 
Miljøvurdering: 
 
Data 
I bilag 1 og 2 er vedlagt leverandørbrugsanvisninger for hhv. Natriumnitrat RW og SciNox. 
Natriumnitrat RW er klassificeret brandnærende, hvorimod SciNox ikke er mærkningspligtig. I 
bilag 3 og 4 findes hhv. produktspecifikation og analyseresultater for tungmetalindhold i SciNox. 
Der findes ingen specifikation af max. indhold af tungmetal i nuværende produkt (Natriumnitrat 
RW). 
 
Processer 
Der er foretaget en simpel test i eget laboratorium af evt. hæmning af selektorproces ved substi- 
tution af BASF produkt med YARA produkt – se bilag 5. 
 
Der er ikke fundet hæmning af biomassens denitrifikationshastighed i en sammenlignende test af 
SciNox mod Natriumnitrat RW (mg N/min/mg VSS). Testen er udført med biomasse fra eget 
bioanlæg. Der er således ingen grund til at tro, at renseanlægget vil miste effektivitet ved substi- 
tution. 
 



  Arjowiggins Dalum Papir 
  afd. Maglemølle 
  OK 3-6-2009 

Tungmetaller 
Da YARA’s produkt hidrører fra katalysator-produktion kunne det tænkes, at tungmetalindhold i 
bioslam eller udledt spildevand øges. 
 
Da tungmetal i det nuværende natriumnitratprodukt ikke måles og specificeres af leverandøren, er 
man henvist til at sammenligne tilført mængde tungmetal via SciNox med udledte mængder tung- 
metal via bioslam og renset spildevand.   
 
Tungmetalanalyse på bioslammet er en god markør, da størsteparten af tungmetal findes i bioslam- 
met, eftersom kationer vil adsorberes til biomassen, som besidder en anionisk overfladeladning (til 
afvanding anvendes en kationisk polymer). Dette gælder dog ikke kviksølv, som danner vandop- 
løselige komplekser, og derfor ligger en faktor 3 højere i udledt spildevand end i bioslam.  
 
I nedenstående tabel er beregnet maksimalt udledning af tungmetaller til bioslam og spildevand, 
hvis det antages, at al tungmetal fra SciNox tilledes hhv. bioslam og spildevandet (værst tænkelig 
scenario).  Yderligere beregninger fremgår af bilag 6.  
 
Dalum Papirs udledning af tungmetaller er i forvejen forholdsvis lav. Som tidligere dokumenteret i 
”Miljøteknisk beskrivelse, Spildevand” af. 4. maj 2008 har der været en faldende tendens i 
udledningen af visse tungmetaller i bioslammet samt en konstant udledning af de øvrige 
tungmetaller.  
 

Maksimalt indhold 
Bioslam + 

NaNO3 
YARA 

Grænseværdier Spildevand +  
NaNO3 YARA 

(mg S) /kg T (mg S) /kg T (µg/l) 

4,2 1  20 2,67 
0,09 1 0,16 
8,1 100 4,62 

25,7 1. 0 00 8,51 
0,06 1 0,16 
4,2 30 4,27 

29,3 4.000 12,43 
 
Der vil ikke være tale om en væsentlig forøgelse af tungmetaludledningen som følge af en 
substitution af natriumnitratproduktet. Det er endog muligt, at tungmetaludledningen nedsættes, da 

idraget fra det nuværende produkt er ukendt. 

lusion haves (som følge af Slambekendtgørelsen) 4 
ange årligt tungmetalanalyser på bioslam. 

 

b
 
Som sikkerhed for validiteten af denne konk
g



  Arjowiggins Dalum Papir 
  afd. Maglemølle 
  OK 3-6-2009 

Placering 
Der opbygges et tankanlæg til opbevaring af SciNox i PM5-bygning. Bygningen anvendes i 
forvejen til opbevaring af en stor del af virksomhedens flydende hjælpestoffer. PM5-bygningen er 
indrettet til kemikalieopbevaring med befæstet areal og mulighed for opsamling af evt. spild.  
 
Det vil fortsat være nødvendigt at opretholde et back-up lager af natronsalpeter i big-bags, i tilfælde 
af forsinkelse i levering af SciNox. Det nødvendige oplag af fast natronsalpeter vil være 20 tons. 
Dette lager vil stadig være placeret i kemikalieladen og opblandeanlægget forbliver i PM5-
bygningen. 
 
Øvrige miljøaspekter 
Generelt er det ressourcebesparende at genanvende et restprodukt fremfor at producere et nyt 
produkt. 
 
Eftersom SciNox ikke er klassificeret brandnærende, reduceres risikoen væsentligt for større uheld 
(i Risikobekendtgørelsens forstand), idet det nuværende maximale lager af big-bags reduceres fra 
40 tons til 20 tons. 
 
Der leveres på nuværende tidspunkt ca. 20-25 lastbiler om året med Natriumnitrat RW. Det præcise 
antal leverancer og dermed lastbiler med SciNox er ukendt, da doseringesmængden ikke er endelig 
fastsat. Det vurderes dog, at antallet vil være på samme niveau som tidligere.  
 
Ansøgning 
På baggrund af ovenstående ansøger Dalum Papir A/S afd. Maglemølle om tilladelse til permanent 
anvendelse af SciNox.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Dorte Riis Sørensen 
Miljø- og Sikkerhedschef 
Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle 
Odense, d. 24. juni 2009 
 
 
Bilag 1 Leverandørbrugsanvisning, Natriumnitrat RW, BASF 
Bilag 2 Leverandørbrugsanvisning, SciNox, YARA 
Bilag 3 Produktdata, SciNox, YARA 
Bilag 4 Analysedata, SciNox, YARA 
Bilag 5 Resultater af laboratorieforsøg, SciNox, YARA og Natriumnitrat RW, BASF 
Bilag 6 Beregning af tungmetaludledning 
 



Bilag B: Liste over sagens akter 
 

24.06.2009  Ansøgning fra Dalum Papir A/S om tilladelse til permanent 
anvendelse af restprodukt i biologisk renseanlæg  

13.08.2009  Supplerende spørgsmål til ansøgningen fra Miljøcenter Roskilde  
05.02.2010 Svar på supplerende spørgsmål fra Dalum Papir A/S 
12.02.1010 Forslag til måleprogram for tungmetaller fra Dalum Papir A/S 
15.02.2010 Telefonnotat - Samtale med Dalum Papir A/S om udstyr til SciNox  
04.02.2010 –  
03.03.2010 

Mailkorrespondance med Miljøcenter Nykøbing vedr. udledning af 
tungmetaller og måleprogram for dette 

11.05.2010 Udtalelse fra Næstved Kommune til ansøgning 
03.06.2010 Telefonnotat – Samtale med Næstved Kommune om udtalelse 
08.06.2010 – 
09.06.2010 

Mailkorrespondance med Miljøcenter Nykøbing om analyser 

22.06.2010 Svar fra Dalum Papir A/S på høringsudkast 
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