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Afgørelse om ændret grænseværdi og målemetode for TOC 
 
Isover har søgt om en højere/lempeligere grænseværdi for TOC (udledning 
af organisk stof til luften via skorsten).  
 
Status 
Isover har en grænseværdi for TOC på 25 mg/Nm³ der er fastsat efter 
fibreringsanlægget og hærdeovnen i deres godkendelse af 16. april 1999 og 
Miljøstyrelsens ændringer af 6. maj. 2002.  
 
Den 6. oktober 2009 fastsatte Miljøcenter Odense (nu Miljøstyrelsen 
Odense) målestedet for TOC i centralskorstenen med en kravværdi på 21 
mg/Nm³, hvorved det sikres, at grænseværdien på de 25 mg/Nm³ med 
rimelig sikkerhed ville være overholdt.  
Der henvises til ovennævnte afgørelse for udregningsmetoder og værdier fra 
andre kilder. 
 
De seneste år har resultaterne af TOC målinger varieret og overskredet 
grænseværdien. 
 
Isover har gennem flere år arbejdet med nedbringelse af TOC-emissionen. 
En vis reduktion synes opnået, men ikke tilstrækkelig til overholdelse af 
grænseværdien. Isover ønsker derfor nu ændret grænseværdien til 30 
mg/Nm³ med deraf følgende kravværdi i centralskorstenen på 29 mg/Nm³ 
 
Miljøstyrelsen Odense meddeler og imødekommer Saint Gobain 
Isover A/S med påbud om: 

 Ændret grænseværdi for TOC og heraf ændret kravværdi i 
centralskorstenen 

 Ændret måling for TOC fra 3 præstationsmålinger til 6 årlige 
stikprøver  

Vejle Amts godkendelse af 16. april 1999 og Miljøstyrelsens ændringer af 6. 
maj. 2002 samt MC Odenses afgørelse af 6. oktober 2009 er stadig 
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gældende, men ændres således med henvisning til § 41 i Lov om 
miljøbeskyttelse: 
 
Til vilkår 12 ændres/tilføjes følgende: 
 
Grænseværdi for TOC efter fibrering og hærdeovn ændres fra 25 mg/Nm³ til 
30 mg/Nm³.  
 
Kravværdi i centralskorstenen ændres fra 21 mg/Nm³ til 29 mg/Nm³. Der 
måles fortsat i centralskorstenen. 
 
Måling af TOC ændres fra 3 årlige præstationskontroller til 6 årlige 
stikprøvekontroller, der udføres som angivet i Luftvejlednigen1. 
 
Påbuddet skal være efterkommet senest 1. januar 2012. 
 
Påbuddet gives efter § 41 i miljøbeskyttelsesloven2. 
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen Odense varslede sidst den 18. oktober 2011 dette påbud. 
Isovers bemærkninger og vores begrundelse ses nedenfor. 
 
Baggrund for påbuddet 
 
Ændret grænseværdi for TOC og heraf ændret kravværdi i 
centralskorstenen 
Ved dette påbud fastsættes der en ny grænseværdi for TOC efter 
fibreringsanlæg og hærdeovn. Da MC Odense med afgørelsen den 6. oktober 
fastsatte målestedet til centralskorstenen ændres kravværdien i 
centralskorstenen nu tilsvarende. 
 
Isover har gennem længere tid arbejdet med nedbringelse af TOC-
emissionen. Dette arbejde pågår stadig, og en reduktion er opnået. Isovers 
arbejde med reducering kan ses i bilagene, hvor ansøgningsmaterialet af 4. 
december 2009 og af 10. juni 2010 er vedlagt.  
 
Miljøcenter Odense (Miljøstyrelsen Odense) har tidligere accepteret 
overskridelserne med den begrundelse, at Isover arbejder konstant med 
nedbringelse af TOC-emissioner. 
 
Arbejdet med reducering har dog ikke ført til en reducering der matcher 
grænseværdien på 25 mg/Nm³.  
 

                                                 
1 Luftvejledningen, nr. 2  2001 fra Miljøstyrelsen. 
2 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006. 
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Yderligere har Isover henledt opmærksomheden på, at grænseværdien for 
TOC synes at ”ligge i den lavere ende”, når der ses på deres andre 
europæiske virksomheder. Isover har ligeledes peget på, at deres produkter 
synes at blive produceret med en forholdsvis mindre luftmængde pr. enhed 
end andre sammenlignelige produkter på deres fabrikker. Der henvises til 
bilagsmaterialet. 
 
Den nugældende BREF-note opererer med værdier fra 20 til 50 mg/Nm³, 
mens udkast til en ny BREF opererer med værdier op til 30 mg/Nm³. 
 
Miljøstyrelsen Odense har tidligere udmeldt en B-værdi for TOC på 0,1 
mg/Nm³ (side 106 i luftvejledningen). Beregninger fra Isover viser, at denne 
værdi overholdes med god margen. 
 
Der er Miljøstyrelsen Odenses opfattelse, at Isovers arbejde med reducering 
af TOC-emissioner er konstruktivt og seriøst. Miljøcenter Odense ønsker 
derfor at imødekomme Isover på baggrund af nedenstående: 
 

 Den ønskede grænseværdi ligger indenfor den nugældende BREF-
note og indenfor det udkast der pt. er tilgængeligt 

 
 Luftmængde pr. produceret enhed er i bund sammenlignede med 

Isovers andre fabrikker jf. Isovers egne oplysninger 
 

 Isover fortsætter arbejdet med at reducere TOC emissionerne 
 

 B-værdi overholdes med god margen 
 
Med dette påbud imødekommes Isovers ønske om en lempeligere 
grænseværdi. 
 
Ændret måling for TOC fra 3 præstationsmålinger til 6 årlige stikprøver 
 
Målingerne udføres pt. som præstationskontroller 3 gange årligt, med hver 3 
x 1 times målinger. Isover ønsker at foretage målingerne som 
stikprøvekontroller 6 gange årligt.  
 
Normalt bruges præstationskontrol til forurening af noget betydning, mens 
stikprøvekontrol anvendes for forurening af betydning og hvor der ikke kan 
anvendes AMS (automatisk målende system). Miljøstyrelsen Odense har 
beregnet, at udledning af TOC fra Isover i Vamdrup ikke kommer op i 
nærheden af det niveau, der jf. luftvejledningen sættes for anvendelse af 
stikprøver. Miljøstyrelsen Odense kan dog ikke se noget umiddelbart til 
hindrer for, at der i stedet anvendes stikprøver der giver flere prøver, i stedet 
for præstationskontroller. Samtidig synes prøvemetoden at være mere 
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enslydende med den nugældende BREF-note og dermed bedre 
sammenlignelig. 
 
Miljøstyrelsen Odense imødekommer derfor Isovers ønske om ændret 
målemetode. 
 
Snarlig revurdering af Isovers godkendelse 
Miljøstyrelsen Odense ønsker at gøre Isover opmærksom på, at 
godkendelsen skal revurderes i 2012 i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 
41b. I den forbindelse skal det generelt gennemgås, om virksomheden lever 
op til BAT, som er defineret i EU’s BREF-note. Udkastet til BREF-note 
angiver intervaller for TOC samlet som for enkelte delprocesser. Ligeledes 
angives der forskellige rensningsforanstaltninger for processerne.  
 
Det må derfor forventes, at denne afgørelse vil blive medtaget i 
revurderingen af Isovers godkendelse og eventuelt med ændrede 
grænseværdier til følge. 
 
VVM bekendtgørelsen 
Ud fra en samlet vurdering af påvirkningen af miljøet ved den ændrede 
emissionsgrænse, herunder af ændringen sandsynligvis er begrænset til 
revurderingen er afgjort, har miljøcenteret vurderet, at det ikke er til skade 
på miljøet og ikke har karakter af nyanlæg. Den ændrede grænseværdi er 
således ikke omfattet af reglerne i VVM bekendtgørelsen3 
 
Klagevejledning 
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 virksomheden 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer 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 meddelt Miljøministeren, at de ønsker 
underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, 
C.F. Tietgensboulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 17. januar 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle 
                                                 
3 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 
medfør af lov om planlægning, nr. 1335 af 6. december 2006. 
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andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, 
afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke.” 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til 
Miljøstyrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 7254 4000 
eller ode@mst.dk. 
 
Påbuddet vil blive annonceret den 21. december i Vamdrup Ugeblad og vil 
endvidere kunne ses på www.mst.dk. 
  
Med venlig hilsen 

 
Ole Kristensen  
72544256  
olkri@mst.dk  
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Kopi til: 
Kolding Kommune, raadhus@kolding.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, syd@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, dn@dn.dk  
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk  
NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N, noah@noah.dk  
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Ansøgning om ændring af grænseværdi for TOC 
 
Hermed ansøges om en ændring af grænseværdien for TOC fra 21 mg/Nm3 i 
centralskorstenen til 37 mg/Nm3. 
 
Sammenligning af kravværdien 
 
Som vi tidligere har fremført, er kravværdien til TOC for Isover Vamdrup ansat 
væsentligt strammere end kravværdier til vores søsterselskaber i EU.  Til dokumentation 
af dette har vi indhentet data fra Saint-Gobain og resultaterne er angivet i bilag 1. 
 
Det fremgår af diagrammet, at kravværdien til Isover Vamdrup er væsentligt strammere 
end de øvrige fabrikker. Der gøres dog opmærksom på, at kravværdierne er sat under 
usammenlignelige vilkår, idet hovedparten af de øvrige fabrikker har vilkår, der alene 
gælder fibrering og hærdeovn og altså ikke medtager bidrag fra smelteovnen. Tillige har 
en del krav, der måler TOC ekskl. metan. Hvis der skulle udjævnes for disse forskelle, 
ville kravet til Isover Vamdrup relativt set blive endnu strammere. Til anskueliggørelse 
kan nævnes, at bidraget fra smelteovnen hos os udgør ca. 19 % af TOC i 
centralskorstenen og metan udgør ca. 7 %. 
 
Det angivne niveau for BAT er 10 - 50 mg/Nm3 gældende for fibrering + hærdeovn. 
Isover mener fortsat, at det miljømæssigt set er bedst at måle i centralskorstenen og 
dermed medtage alle væsentlige bidrag; inkl. bidraget for smelteovnen. Men den ansatte 
kravværdi bør så afspejle dette. 
 
Gældende BREF samt udkast til ny BREF (2. draft) angiver ikke et TOC-niveau for 
emission fra smelteovne. TOC i det nye udkast til BREF er ansat til < 30 mg/Nm3 for 
fibrering + hærdeovn. Medtages bidraget på 19 % fra smelteovnen giver det et samlet 
BAT-niveau på < 36 mg/Nm3.  
 
Niveauet fra smelteovnen er forholdsvist højt, fordi vi i smelteovnen genbruger 
fibermateriale fra vores procesvandssystem 'vådt genbrug'. Alternativet til denne interne 
genbrug af materialet vil være destruktion hos Kommunekemi, hvilket vi anser som en 
miljømæssig ufordelagtig bortskaffelse. 
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Gennemførte tiltag 
 
I bilag 2 er oplistet en status over de gennemførte tiltag for at reducere emissionen af 
TOC. Enkelte af punkterne er tidligere afrapporteret. 
 
En del af tiltagene har bevirket en mindre reduktion af TOC. Da der imidlertid er mange 
variable, er effekten svær at vurdere. Vi har dog opstillet følgende worst-case scenarier 
til belysning af den opnåede effekt og hvilket niveau, vi fremover forventer at kunne 
overholde.  
 
På baggrund af de udførte målinger er der lavet en statistisk bearbejdning af dataene, 
hvor TOC-niveauet er afhængigt af binderindhold og tonnagen. Ud fra disse data er der 
beregnet et TOC-niveau under 2 "worst-case" scenarier før og efter gennemførsel af de 
tiltag, der har haft effekt. Resultaterne ses i tabellen. Spredningen er stor, da materialet 
er forholdsvis begrænset til statistisk behandling. 
 
 Worst-case situation før 

ændringer 
Worst-case situation efter 
ændringer 

Forudsætninger Fuld tonnage (138 t/d) 
Tag-produktion med højt 
binderindhold 
Tilsætning af "vådt genbrug" 
Med gaslækage 
Gammel analysemetode 

Fuld tonnage (138 T/d) 
Tag-produktion med reduceret 
binderindhold (1 %-point) 
Tilsætning af "vådt genbrug" 
Uden gaslækage 
Justeret analysemetode 

TOC-indhold 
beregnet 

32 mg/Nm3, s=3,2 27 mg/Nm3, s=3,2 

 
Samlet set har de gennemførte tiltag altså medført en reduktion på gennemsnitligt 16 % 
under sammenlignelige produktionsforhold. 
 
Vores bedste bud på et niveau for TOC-emissionen fremover er derfor gennemsnitligt 27 
mg/Nm3 under fuld produktion af Tag-produkter. Det bedste bud på et maksimalt niveau 
er derfor 27 + 3 x 3,2 = 36,6 mg/Nm3 (idet spredningen medregnes med en faktor 3). 
 
De enkelte kilder varierer væsentligt, men fordelingen vil omtrentligt se således ud: 

smelteovn (uden "VG"):   1 mg/Nm3 
smelteovn, "VG":    4 mg/Nm3 
fibrering: 18 mg/Nm3 
hærdeovn:   3 mg/nm3 
kølesektion:   1 mg/Nm3 
centralskorsten: 27 mg/Nm3 

 
Alternativ 
 
Yderligere reduktion af TOC-emissionen vil skulle opnås ved installation af en egentlig 
renseforanstaltning i form af afbrænding af røggassen. Ud over en investering i et 
markant millionbeløb vil der skulle anvendes uacceptabelt store mængder gas til 
afbrænding af vores kolde, våde røggas (35-40 °C, 6-9 % vand), der har et luftflow på 
knap 300.000 m3/h. En overslagsberegning viser et årligt gasforbrug på 65,4 mio. m3 
svarende til 13 gange vores samlede forbrug i 2008, se bilag 3. 
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Dette vurderes fra vores side ikke som et realistisk alternativ, idet det selvsagt medfører 
en urealistisk høj miljøbelastning. Alene vurderet på størrelsesordenen af den mængde 
gas, der skal afbrændes, vil den afledte CO2-udledning ikke stå mål med den effekt det 
medfører på TOC-reduktionen. 
 
Begrundelse for den ansøgte kravværdi 
 
Ansøgningen om en kravværdi til TOC på 37 mg/Nm3 i centralskorstenen er som 
ovenfor angivet begrundet i: 
 

- Vi har med forureningsbegrænsning ved kilden reduceret TOC-emissionen mest 
muligt og svarende til 16 % (ca. 5 mg/Nm3) siden 2007. 

- Yderligere reduktion ville kunne ske ved etablering af et forbrændingsanlæg, som 
økonomisk og miljømæssigt ikke er et realistisk alternativ. 

- Den ansøgte kravværdi ligger inden for det nuværende BAT-niveau og på niveau 
med udkastet til en ny BAT-værdi. 

- Den ansøgte kravværdi vil fortsat være i den absolut strammeste ende af de 
kravværdier, der gælder for fabrikker i Europa med tilsvarende teknologi som 
vores.  

 
 
Med venlig hilsen 
Saint-Gobain Isover a/s 
 

 
Monica Køhrsen 
 
Bilag: 
1. Oversigt over grænseværdier til glasuldsfabrikker i Europa. 
2. Liste over gennemførte tiltag. 
3. Beregning af gasforbrug til forbrænding af røggas. 
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Ansøgning om ændret grænseværdi for TOC, supplerende oplysninger 
 
Vedlagt supplerende oplysninger, samt ændringer til ansøgning om ændret 
grænseværdi for TOC, jf. brev af 4. december 2009. 
 
Ansøgt kravværdi til TOC 
Der er den 4/12-09 ansøgt om en ændret kravværdi til TOC på 37 mg/Nm3 kontrolleret 
ved præstationskontrol. 
Som opfølgning på tilsynsmøde her på fabrikken den 22/3-10 ændres ansøgningen 
hermed til 29 mg/Nm3 i centralskorstenen kontrolleret ved stikprøvekontrol med 6 årlige 
prøver. 
 
Baggrunden for ændring af ansøgningen er følgende: 

1) Med dette krav i centralskorstenen vil Isover overholde det kommende BAT krav1 
til fibrering og hærdeovn på max 30 mg/Nm3. Nugældende BAT krav er max 50 
mg/Nm3. Beregning af en ca-fordeling på kilderne fremgår af tabellen: 

TOC Ca. luftflow Kildeindhold Centralskorsten 
 Nm3/h konc mg/Nm

3
 masse kg/h mg/Nm

3
 

Smelteovn (inkl. VG) 22.000 70 1.540 5 
Fibrering 195.000 28 5.538 20 
Hærdeovn 13.000 

30 
60 780 3 

Kølesektion 28.000 6 168 1 
Centralafsugning 24.000 1 25 0,1 

Centralskorsten 282.000  8.051 29 

Nedenfor er angivet et diagram med luftflow fra hærdeovne fra andre Isover 
fabrikker. Flowet er normaliseret i forhold til produktmængden (ton glas). Heraf 
fremgår, at flowet fra Isover Vamdrup er væsentligt lavere end øvrige fabrikkers. 
Dette er medvirkende til at energiforbruget er tilsvarende lavere. Denne 
dokumentation er tidligere fremsendt. Et optimeret lavere luftflow vil alt andet lige 
medvirke til en højere koncentration af de emitterende stoffer. Som det fremgår af 
tabellen ovenfor er bidraget fra hærdeovnen i centralskorstenen kun ca. 10 % 

                                            
1
 Draft BREF for glasindustri, juli 2009. 
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Gas flow - Curing Oven, Glass Wool Production
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2) En ændring af kontrolformen til stikprøvekontrol frem for præstationskontrol vil 
være i tråd med BREF dokumentet. I det foreliggende draft er de angivne BAT-
niveauer angivet som middelniveauer; se. for eksempel draftet tabel 5.53. afsnit 
5.8.7. I det omfang, det er relevant at anvende BREF dokumentets BAT-værdier 
som udgangspunkt for kravfastsættelse til Isover Vamdrup, vil det være af 
afgørende betydning, at værdierne er sammenlignelige; altså at BAT-angivelser til 
middelværdier ikke holdes op imod max-krav til Isover Vamdrup.  

3) Den ansøgte kravværdi på 29 mg/Nm3 i centralskorstenen er ansat ud fra en 
modelberegnet middelværdi på 26 mg/Nm3, når der udføres prøveudtagning ved 
6 forskellige produkter fordelt med 3 produkter ved højt binderindhold (7,5 %) og 
3 produkter med lavt binderindhold (≤5 %) under maksimal produktion. Den reelle 
produktionsandel af produkter med højt binderindhold er ca. 40 %.  Den 
statistiske spredning på denne fordeling vil være ca. 1,3. 
Idet spredningen medregnes med en faktor 2 (jf. Miljøcenterets brev af 25/5-10) 
fås den ansøgte kravværdi på 29 mg/Nm3.  

 
Det er Isovers opfattelse, at dette vil give en tilstrækkelig sikkerhed for at kravet 
fremover kan overholdes, samtidig med at kravet er fremtidssikret mod en forventet 
skærpelse af BAT-værdien for TOC. 
 
B-værdi 
Som aftalt under tilsynet 22/3-10 følger her en beregning foretaget ved analogislutning til 
tidligere beregning af immissionkoncentrationsbidraget. 
I forbindelse med miljøgodkendelsen 1999 blev der beregnet en fortyndingsfaktor på 
6000 for ammoniak fra centralskorstenen. Bygningsmassen og skorstenshøjden er 
uændret siden beregningerne, men luftflowet er større end den anvendte værdi på 
236.000 Nm3/h. Sidstnævnte vil alt andet lige medføre en højere fortyndingsfaktor. 
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 3. 

Immissionskoncentrationsbidraget for en kravværdi for TOC på 29 mg/Nm3 bliver ved 
analogislutning da 0,005 mg/m3. B-værdien er angivet til 0,1 mg/m3 og er dermed 
væsentligt over immissionen. 
 
Vådt genbrug 
Mængden af vådt genbrug tilsat ovnen var i 2009 156 T med et vandindhold på ca. 35 
%.  Som tidligere nævnt vil alternativet være bortskaffelse som affald. På grund af 
glasfiberindholdet, vil affaldet skulle deponeres. Isover mener fortsat, at det er 
miljømæssigt mest forsvarligt at genbruge denne strøm fordi: 

- det er regeringens mål at sikre en høj genanvendelse på affaldsområdet og 
reducere mængden af affald til deponi2. 

- internt i Saint-Gobain har vi et langsigtet mål om helt at undgå bortskaffelse af 
fibre til deponi. Beslutningen om genanvendelse er truffet på baggrund af dette 
mål og ikke som en økonomisk funderet beslutning. Omkostningerne til deponi er 
beregnet til ca. 300.000 kr/år (2002), hvor den interne håndtering og 
genanvendelse koster ca. 200.000 kr/år (2002). 

- ud over den miljømæssige omkostning ved selve deponeringen vil ekstern 
bortskaffelse i øvrigt medføre miljøomkostninger i form af transport. 

- der er ikke nogen nævneværdig økonomisk fordel ved genanvendelsen i form af 
sparede råmaterialer. Råmaterialeforbruget (sand, soda, glasaffald m.v.) var i 
2009 35.431 T. Tørstofindholdet af det våde genbrug udgør dermed under 3 ‰ af 
råmaterialeforbruget. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
Saint-Gobain Isover a/s 
 

 
 
Monica Køhrsen 

                                            
2
 Regeringens affaldsstrategi 2009-12. 
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