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1 Ikke-teknisk resume 
 

1.1 Projektforslag og alternativer 
ROCKWOOLs fabrik i Øster Doense blev etableret i 1977. Fabrikken fremstiller 
ROCKWOOL-mineraluld og forarbejder dette mineraluld til færdige produkter som 
f.eks. isoleringsmateriale til huse. 

ROCKWOOL planlægger at udvide og ændre produktionen på anlægget. Der er 
planlagt følgende ændringer: 

1. Produktionen øges med ca. 30 % af smeltemængden, ved at ombygge en 
ovnlinje. Herunder erstattes en ovn med en ny ovntype, som er mere 
effektiv.  

2. Bindemidlet ændres til typer, som indeholder mindre formaldehyd. 

3. Der etableres en ny udendørs lagerplads for færdigvarer på den anden side 
af Rockwoolvej. 

4. Der ønskes mulighed for at kunne anvende materialer, der i dag 
klassificeres som affald, som herved vil kunne nyttiggøres i nye 
industriprodukter.   

De 4 planlagte produktionsændringer ses som et samlet projekt, der er planlagt 
gennemført som en helhed. Et alternativ til projektet kunne teoretisk set være at 
etablere projektet på en af ROCKWOOLs øvrige fabrikker, hvor de nærmest 
beliggende er i Vamdrup ved Kolding og i Moss, syd for Oslo. Det er dog besluttet at 
vælge Ø. Doense ud fra bl.a. transportafstande og gunstig beliggenhed.     

Det eneste alternativ er således den situation, at projektet ikke gennemføres, det 
såkaldte 0-alternativ. Ved 0-alternativet vil der ikke være medforbrænding af affald 
på kupolovnslinjen og den eksisterende drift videreføres uændret. 

 

1.2 Luftforurening 
Røggassen fra ROCKWOOL indeholder flere forskellige forbindelser, der stammer 
fra processerne på virksomheden, primært fra forbrændingsprocesserne. Foruden 
kvælstofilterne NO, NO₂ og ammoniak (NH3), der bl.a. findes som komponent i 
bindemidlet, udledes svovloxider (SOX) samt tungmetallerne kobber, nikkel, bly, 
cadmium. arsen, krom og kviksølv til luften, som primært kommer fra flyveasken fra 
ovnen.  

Projektet medfører en ændret udledning af stoffer fra ROCKWOOLs afkast.  

Der er udført beregninger af virksomhedens bidrag til koncentrationen af disse og 
andre relevante stoffer i omgivelserne (B-værdier). Disse beregninger viser, at 
undtagen for støv overholdes alle B-værdier med god margin. Immisionen af støv er 
er beregnet til at være tæt på B-værdien, men B-værdien er fortsat overholdt. 

 

1.3 Støj 
ROCKWOOL lever i dag op til Miljøstyrelsens grænseværdier for støj for alle 
naboboliger pånær adressen Kastanie Allé 4, hvor ROCKWOOL har dispensation 
indtil 1. juli 2016. Denne dispensation handler om støj fra eksisterende intern trafik 
hos ROCKWOOL.  
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I anlægsfasen vil der være støj fra transport af byggematerialer og jordarbejde samt 
fra byggeaktiviteter og montering af produktionsudstyr. Anlægsfasen forventes at 
vare ca. 9 måneder. 

I driftsfasen vil det nye projekt medføre øget trafik, men samtidig fjernes en række 
eksisterende støjkilder på virksomheden. Der vil ske en mindre stigning af støjen i 
nogle områder, mens der vil være mindre støj i andre områder. Ingen af 
ændringerne betyder, at der sker nye overskridelser af de gældende grænseværdier. 
Der vil dog fortsat være en overskridelse ved Kastanie Allé 4, og dispensationen 
forventes videreført til 2016.  

 

1.4 Sikkerhedsforhold 
Virksomheden er i dag klassificeret som kolonne 2 virksomhed i henhold til 
risikobekendtgørelsen. De nuværende risikooplag omfatter phenol, formalin og 
flyveaske.  

Det nye projekt vil betyde, at fabrikkens kommende oplag af kul og ilt også betragtes 
som risikooplag. For alle risikooplag gælder, at der etableres sikkerhedsprocedurer, 
der forebygger væsentlige uheld. Disse procedurer er godkendt af alle relevante 
myndigheder.  På baggrund af beregninger af risiko ved et eventuelt uheld er der 
udlagt konsekvenszoner omkring virksomheden, se afsnit 6. 

Den planlagte brug af alternative råvarer og brændsler kan også medføre øgede risici 
ved oplag og transport. ROCKWOOL har således undersøgt og vurderet hvilke 
sikkerhedsproblemer, der kan være knyttet til et nyt brændsel (SPL, 
SpentPotLining), som påregnes taget i brug. Da dette brændsel kan udvikle farlige 
gasser ved kontakt med vand (der kræves betydelige vandmængder), vil brændslet 
blive opbevaret tørt i silo. For transport af dette brændsel gælder også særlige regler. 
Miljøstyrelsen vurderer, at disse regler sikrer, at risici knyttet til brugen af dette 
brændsel må betragtes som acceptable.    

 

1.5 Fauna og flora, herunder Natura 2000 områder mv. 
I området omkring ROCKWOOL findes en lang række beskyttede naturområder. Det 
drejer sig især om søer, hvoraf Gandrup Sø er den mest interessante, men her findes 
også både heder, overdrev og enge, hvoraf størstedelen dog har dårlig naturkvalitet, 
bl.a. på grund af tilgroning. Ligeledes lever der beskyttede arter i området, de 
såkaldte bilag-IV-arter, bl.a. op til 10 arter af flagermus samt paddearterne stor 
vandsalamander og spidssnudet frø.  

Projektet betyder ikke direkte påvirkning af naturværdierne f.eks. i form af 
forstyrrelse, arealinddragelse, grundvandssænkninger etc. I stedet sker 
påvirkningerne som følge af en ændret udledning af kvælstofforbindelser, forsurende 
forbindelser og tungmetaller, som deponeres i naturområder og her kan have 
betydning for plantesamfundene og dyrene.  

Både for kvælstofforbindelser og forsurende forbindelser sker der et fald i 
udledningen fra ROCKWOOL som følge af projektet. For kvælstof er der tale om et 
meget markant fald, da den tidligere udledning af især ammoniak har været meget 
høj.  

Deposition af forsurende forbindelser har overordnet set været et mindre problem i 
Danmark. En nedsat deposition vil dog alt andet lige være en forbedring. Hvorvidt 
ændringen kan erkendes i naturen er mere tvivlsomt, da tålegrænserne i dag ikke er 
overskredet.  
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Både depositionen af kviksølv og cadmium falder. Med den fremtidige deposition af 
Cd vil der gå 175 år, før det økotoksikologiske jordkvalitetskriterie er overskredet i de 
naturområder, der ligger nærmest ROCKWOOL, og for kviksølv 391 år (en 
forbedring på 108 år). Da levetiden for anlægget er ca. 30 år, vil der ikke ske en 
overskridelse af kriterierne i anlæggets levetid. Derfor vurderes en påvirkning af 
terrestrisk dyre- og planteliv at kunne udelukkes.  

For de resterende metaller sker der en stigning i depositionen for alle afstande. Helt 
tæt på ROCKWOOL (afstand af 100 m) vil der dog gå henholdsvis 1396 år førend Ni 
er overskredet, 4.394 år førend Pb er overskredet, for Cu er det 2270 år, As 3539 år 
og Cr 17.375 år. Alle i forhold til det økotoksikologiske jordkvalitetskrite overskredet 
i nærmeste naturområde, hvilket er mange gange længere, end anlæggets levetid. 
Derfor vurderes en påvirkning af terrestrisk dyre- og planteliv også at kunne 
udelukkes. 

Samlet set vurderes en væsentlig negativ påvirkning af flora og fauna at kunne 
udelukkes. På sigt kan projektet tværtimod formentlig medføre en forbedring af de 
eksisterende forhold grundet faldet i kvælstofudledning fra ROCKWOOL.  

Det nærmeste Natura 2000-område, som er Villestrup Ådal (habitatområde H222) 
ligger 3,3 km væk. Der er gennemført en konkret vurdering af, om det ansøgte 
projekt kan påvirke udpegningsgrundlaget i området, herunder om 
bevaringsmålsætningerne påvirkes. Den fulde vurdering er udarbejdet, da en 
foreløbig vurdering ikke har kunnet udelukke en væsentlig påvirkning. Den 
væsentlige påvirkning skyldes dog en væsentlig reduktion i kvælstofbelastningen i 
forhold til den nuværende situation. Ved vurderinger af eventuelle påvirkninger er 
forsigtighedsprincippet inddraget. For Natura 2000-området Villestrup Ådal er den 
eneste identificerede påvirkning, som ikke kan udelukkes at være væsentlig, 
ændringen i kvælstofdepositionen. Denne har vist, at en skade på 
udpegningsgrundlaget kan udelukkes, da der er tale om en nedsat belastning. For 
alle øvrige Natura 2000-områder har en væsentlig påvirkning kunne udelukkes.  

 

1.6 Jord og grundvand 
Virksomhedens nuværende areal samt det nye oplagringsareal for færdigvarer er 
beliggende i et område med drikkevandsinteresser og i indvindingsoplandet til Øster 
Doense Vandværk. ROCKWOOL indvinder i dag grundvand til produktionen fra 
egen boring og anvender herudover regnvand, der opsamles på udearealerne. 

Det ansøgte projekt vil medføre en stigning i vandforbruget på virksomheden. Dette 
dækkes gennem øget opsamling af regnvand, men også ved øget indvinding af 
grundvand fra knap 25.000 m3 til 60.000 m3. Det er vurderet, at det øgede forbrug 
ikke vil have væsentlig betydning for dannelsen af grundvand.  

Der er ikke kortlagt forurening på ROCKWOOLs arealer. ROCKWOOL har i 
forbindelse med udarbejdelsen af basistilstandsrapport i 2013 fået gennemført en 
undersøgelse af f virksomhedens areal. Denne har vist en jordforurening med nikkel 
og cadmium ved en råvareplads. Herudover er der konstateret forurening af 
tungmetaller, formaldehyd og kulbrinter i en grundvandsprøve fra en 
moniteringsprøve i de øvre lag. Forureningen er vurderet ikke at udgøre en risiko i 
forhold til drikkevandet. Forureningen vil blive overvåget. 

ROCKWOOL gennemfører et måleprogram på virksomhedens areal for at overvåge 
en evt. påvirkning af grundvand.  
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Projektet medfører etablering af et nyt oplagringsareal. Dette vurderes ikke at få 
nogen betydning for jord og grundvand, da der opbevares færdige og emballerede 
produkter.  

Anvendelse af SPL medfører ikke risiko for jord og grundvand. SPL må af 
sikkerhedsmæssige årsager ikke komme i kontakt med vand. Derfor modtages det i 
lukkede containere og føres direkte i lukket silo ved modtagelse, og fra den lukkede 
silo ind i ovnen. Det mellemoplagres således ikke på de udendørs pladser ligesom de 
øvrige råvarer. 

Samlet vurderes, at der ikke er forhold, der giver risiko for forurening af jord og 
grundvand. 

 

1.7 Overfladevand og spildevand 
Der forventes ingen væsentlig påvirkning af overfladevand fra aktiviteter forbundet 
med anlægsfasen. 

Der sker en afledning fra visse af ROCKWOOLs arealer til Langmosegrøften, som 
leder videre til Døstrup Bæk og Simested Å. Langmosegrøften har i dag ringe 
økologisk tilstand jf. den kommunale vandplan. 

I forbindelse med det nye projekt vil der senest i 2015 blive etableret 
separatkloakering af en del af de eksisterende arealer til færdigvarelager, 
parkeringspladser og tagflader. Regnvandet for disse områder vil blive ledt til et nyt 
forsinkelsesbassin på ca. 6000 m³ på den nyindrettede lagerplads på den anden side 
af Rockwoolvej.   

De nye kloakeringsforhold og etableringen af et nyt forsinkelsesbassin forventes 
overordnet set at give en mindre udvaskning af forurenende stoffer til 
Langmosegrøften og de vandrecipienter, som Langmosegrøften afvander til.  

Deposition af stoffer der udledes med røggassen, vurderes ikke at kunne påvirke 
tilstanden i overfladevandsforekomster, herunder i Langemosegrøften.  

Det vurderes samlet set, at der ikke er en væsentlig påvirkning af forekomster af 
overfladevand. 

 

1.8 Klima 
ROCKWOOL bruger en del energiressourcer til fremstilling af stenuld i form af koks 
til smeltning af råvarer, naturgas som støttebrændsel og til hærdning af produkter 
mv. samt elektricitet til motorer, ventilation og belysning mv. Der bruges ca. 2000 
kWh per tons produceret stenuld. Det er beregnet, at virksomhedens drift resulterer 
i en samlet emission på ca. 47.000 tons CO₂ i 2011. En del af overskudsvarmen 
afsættes til et varmeværk, som derved "sparer" en emission på ca. 2000 tons CO₂ 
årligt. 

Den øgede produktion ved ROCKWOOL vil medføre et øget energiforbrug og dermed 
også en øget udledning af CO2. Udledningen per ton produceret stenuld bliver dog 
mindre, da den nye ovn er ca. 20 % mere energi-effektiv 

Det skal tillige bemærkes, at stenuld anvendt til isolering normalt tjener sig ind 
mange gange i forhold til det overordnede CO2-regnskab i Danmark. Som eksempel 
viser livscyklusberegning udført af Force, at  stenuld anvendt til loftsisolering i 
Danmark kan spare et energiforbrug og en CO₂-udledning, der er mere end 100 
gange større end forbruget og udledningen ved fremstillingen.   
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1.9 Anvendelse af naturlige råstoffer 
ROCKWOOL anvender en lang række forskellige råmaterialer herunder også 
affaldsmaterialer til produktion af stenuld. Forbruget af råmaterialer til 
briketfremstilling udgjorde i 2012 i alt ca. 71.000 tons. Det primære nuværende 
brændsel er koks.  

Gennemføres projektet, vil ROCKWOOL fremover supplere de brændsler og 
råmaterialer, der anvendes i dag, med alternative brændsler og råmaterialer. Det 
drejer sig især om forskellige typer af affald, men præcist hvilke, er ikke afklaret på 
nuværende tidspunkt. 

ROCKWOOL vil nøje vurdere alle affaldstyper, inden de tages i brug og undgå 
affaldstyper, der af hensyn til det omgivende miljø og arbejdsmiljø eller af 
procestekniske årsager vurderes som uegnede. ROCKWOOL har således fastsat en 
række kriterier for, hvornår affaldstyper anses for miljømæssigt uegnede.  

Brugen af affaldsmaterialer til fremstilling af stenuld vurderes at have væsentlige 
samfundsmæssige fordele. Der sker et mindsket forbrug af naturlige råstoffer såsom 
koks og bjergarter. Der spares også deponeringskapacitet, da de pågældende 
affaldstyper i de fleste tilfælde ellers vil blive bortskaffet ved deponering. 

 

1.10 Affaldshåndtering 
ROCKWOOL bortskaffer i dag i alt ca. 300 tons affald årligt, til genanvendelse, 
forbrænding og til NORD (det tidligere Kommunekemi). Hertil kommer ca. 2000 
tons tappejern, som sælges til jernproduktion. ROCKWOOL genanvender stort set 
alt produktionsaffald herunder affald fra visse filtre og produkttilpasninger/ 
afskæringer til produktion af nye produkter. 

Affaldsmængderne fra egen produktion vil øges fremover svarende til den øgede 
produktion. 

Herudover medfører ny røggasrensning for bl.a. svovldioxid, flourid og klorid, at der 
fremover vil opstå en ny type affaldsmængde til deponering. Den samlede mængde 
kan være på op til 1750 tons årligt i alt for begge ovnlinier. 

ROCKWOOL søger løbende at tilrettelægge produktionen, så der skabes mindst 
muligt produktionsaffald, samt at det affald, der ikke kan undgås, genanvendes i 
videst muligt omfang. Restprodukter fra røggasrensning kan ikke genanvendes og vil 
i fremtiden blive nyttiggjort/deponeret i nedlagte tyske saltminer eller i NOAHs 
anlæg på Langøya i Oslofjorden, da der ikke findes muligheder i Danmark. 

 

1.11 Transport  
Projektforslaget vil betyde øget tung trafik med råvarer og færdigvarer til og fra 
fabrikken i Øster Doense. Desuden vil der være transport af færdigvarer mellem 
fabrikken og det nye lagerareal på den anden side af Rockwoolvej (ca. 50 m).  

Trafikken af leverancer og udkørsel af færdigvarer til/fra ROCKWOOL ledes forsat 
uden om Øster Doense, hvilket minimerer eventuelle gener for omkringboende. 
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1.12 Landskab samt arkitektonisk og arkæologisk arv 
Der er ingen særlige landskabelige eller kulturhistoriske interesser i området, hvor 
ROCKWOOL er placeret. Nærmeste fredede fortidsminde er en langdysse ca. 745 m 
nordøst fra anlægget.  

Der er gennemført arkæologiske forundersøgelser af Nordjyllands Historiske 
Museum på det areal hvor ROCKWOOLs nye færdigvarelager etableres. Vurderingen 
er afsluttet, og arealet er frigivet til anlægsarbejder. 

Den nye ovnbygning vil få en højde på 35 m og dermed være noget højere end de 
eksisterende bygninger, der har en højde på op til 25 m. Den nye skorsten vil være 75 
m. Bygningsmassen vil komme til at virke mere massiv i landskabet, når man færdes 
i området omkring virksomheden. Den visuelle virkning vil blive imødegået ved at de 
nye bygninger vil få en udformning og blive opført i materialer, der sikrer visuel 
sammenhæng med det eksisterende anlæg.Visualiseringer ses i kapitel 15. 

Det nye lagerareal vil være udstyret med 16 meter høje projektører til oplysning af 
arealet. Det vurderes, at de anvendte projektører og deres opstilling sikrer, at der 
ikke er væsentlige lysgener uden for lagerarealet.  

 

1.13 Befolkning og socioøkonomiske forhold 
ROCKWOOL er en stor industrivirksomhed, der kan medføre  gener i lokalområdet. 
Det vurderes, at den væsentligste gene i dag og ved gennemførelse af projektet  er 
støj. Samlet kan det konkluderes, at ROCKWOOLs støjbelastning i omgivelserne 
overholder de vejledende støjgrænser overalt, bortset fra ved Kastanie Allé 4, hvor 
virksomheden påregner, at den eksisterende dispensation for støjniveauet kan 
videreføres. 

Med hensyn til både luftforurening, trafik og risiko og rekreative forhold vurderes, at 
påvirkningen af befolkningen fremover ikke vil afvige væsentligt fra de nuværende 
forhold. 
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2 Indledning  
 
ROCKWOOL i Øster Doense ønsker at udvide og ændre produktionen på anlægget i 
Øster Doense nær Hobro i Mariagerfjord Kommune. Det ansøgte projekt består af 4 
delprojekter, hvor de 3 projekter ligger inden for virksomhedens nuværende område. 
Det 4. projekt – lagerudvidelsen - skal etableres på modsatte side af Rockwoolvej.  

De 4 ændringer omfatter:   

Fabrikken planlægges udvidet således, at den samlede produktionskapacitet øges 
med 7 tons/time. Det svarer til en forøgelse med 30 %  produktion med  dertil 
hørende forøgelse af trafikken til og fra fabrikken på 30 %. Udvidelsen sker ved 
ombygning af den ene produktionslinie med ny ovn, ny skorsten og dertil hørende 
bygninger samt en række nye pakkemaskiner m.v. De nye bygningsanlæg placeres 
primært på vestsiden af fabrikken. 

• Samtidigt – men uafhængigt af udvidelsen - arbejdes der på at ændre typen af 
bindemiddel i produktionen med en variant, som indeholder mindre 
formaldehyd, og dermed vurderes at være mere miljøvenlig. På sigt forventes 
det at gå helt bort fra bindemiddel, som indeholder formaldehyd. 

• Et areal på modsatte side af Rockwoolvej inddrages til udendørs lagerplads for 
færdigvarer. Således undgås det fremover at skulle leje lagerplads hos andre 
virksomheder.  

• Endelig ønskes tilladelse til brug af alternative råvarer både som brændsel og 
som del af smelteråvare, så fabrikken fremover vil blive klassificeret som 
”Anlæg til medforbrænding af affald”.  

Anlægstyper, der er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, antages at kunne 
påvirke miljøet væsentligt, og er derfor obligatorisk VVM-pligtige. Anlæg til 
bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding, kemisk behandling eller deponering er 
omfattet af bilag 1 punkt 9 og er derfor VVM-pligtigt.  

Projektet er endvidere omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 5e: Anlæg til 
fremstilling af mineralske stoffer, inklusive asfaltværker og fremstilling af 
mineraluldsfibre.  

Formålet med VVM-redegørelsen er at vurdere, og om muligt undgå, mindske eller 
kompensere for miljømæssige konsekvenser ved projektet. Redegørelsen skal 
samtidig bidrage til at informere og inddrage offentligheden i beslutningsprocessen. 
Projektet kan i henhold til reglerne om VVM ikke realiseres, før der er tilvejebragt et 
kommuneplantillæg med VVM-redegørelse.  

Miljøstyrelsen er miljømyndighed for miljøgodkendelse af projektet. Miljøstyrelsen 
skal også udarbejde kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse. Når 
det er Miljøstyrelsen, der er VVM-myndighed, tjener kommuneplantillægget alene 
som bærer af VVM-proceduren. Miljøstyrelsens VVM er uden egentligt planbidrag, 
og derfor er kommuneplantillægget heller ikke omfattet af miljøvurderingsloven med 
krav om vurdering af planen. 

VVM-redegørelsen og miljøgodkendelsen bygger på de oplysninger, ROCKWOOL 
A/S har tilvejebragt i forbindelse med VVM-anmeldelse og ansøgning om 
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miljøgodkendelse. En VVM-redegørelse har en bredere tilgang til miljøbegrebet end 
miljøgodkendelsen. Miljøgodkendelsen er derimod mere detaljeret end VVM-
redegørelsen med hensyn til miljøforhold som støj, luft, spildevand og affald mv. 
Endvidere stiller miljøgodkendelsen vilkår til driften af anlægget. 

Det er de ansøgte ændringer i driften, der er genstand for vurderingerne i denne 
VVM-redegørelse, dvs. forskellen mellem virkningerne af det ansøgte projekt og 
virkningerne fra ROCKWOOL, hvis det ansøgte projekt ikke realiseres, det såkaldte 
0-alternativ. Desuden vurderes kumulative virkninger dels i form af de samlede 
virkninger fra ROCKWOOLs drift, dels i form af ROCKWOOLs bidrag sammenlagt 
med baggrundsbidraget. 

 

2.1 Indledende høring 
Ved udarbejdelse af VVM-redegørelsen er der modtaget kommentarer fra 
Mariagerfjord  Kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Disse ses af bilag 1. 

Kommentarerne fra kommunen vedrører  afledning af overfladevand, bygge- og 
anlægsaktiviteter og -affald samt trafik og påvirkning af naturarealer og bilag IV-
arter fra atmosfærisk deposition. Kommentarerne fra Danmarks 
Naturfredningsforening vedrører forholdene omkring emissioner fra 
affaldsforbrænding og håndtering af farligt affald. 

Redegørelsen er i relevant omfang justeret baseret på disse kommentarer, under 
hvert af disse emners kapitel. 

 

2.2 Den videre proces 
Såfremt Miljøstyrelsen efter endt høring og ud fra en samlet afvejning af projektets 
formål og miljøpåvirkninger vurderer, at projektet skal fremmes, vil Miljøstyrelsen 
give ROCKWOOL A/S, miljøgodkendelse til at gennemføre projektet på nærmere 
angivne vilkår. 

På baggrund af de indkomne høringssvar vil Miljøstyrelsen udarbejde en 
sammenfattende redegørelse, som blandt andet indeholder en beskrivelse af hvordan 
VVM-redegørelsen samt udtalelser og bemærkninger, der er indkommet under 
høringen, er taget i betragtning.  

På grundlag heraf og kommunens udtalelse til den sammenfattende redegørelse 
beslutter Miljøstyrelsen om kommuneplantillægget skal udstedes og fastsætter i 
givet fald vilkår for projektet. Vilkårene meddeles bygherre i forbindelse med 
miljøgodkendelsen, der erstatter VVM-tilladelsen og sikrer, at de miljømæssige 
påvirkninger af projektet minimeres.  

Udkast til miljøgodkendelsen offentliggøres sammen med forslag til 
kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. Hvis Miljøstyrelsen vælger at udstede 
kommuneplantillægget for udvidelse og ændring af produktionen på ROCKWOOL 
A/S i Øster Doense endeligt, forventes miljøgodkendelsen meddelt til bygherre 
umiddelbart herefter. 

Det endelige kommuneplantillæg, miljøgodkendelsen samt en sammenfattende 
redegørelse vil blive offentliggjort samlet og med angivelse af mulighed for klage. 
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3 Lovgrundlag og planforhold 
 
VVM-redegørelsen skal forholde sig til de gældende internationale, nationale, 
regionale og lokale planlægnings- og andre lovgivningsmæssige bindinger, der findes 
i eller i tilknytning til det område, hvor ROCKWOOL ønsker at udvide produktionen 
mv. 

Lovgrundlag og planforhold er detaljeret beskrevet under de enkelte miljøemner. Det 
vil sige, at planforhold, der regulerer f.eks. kulturhistoriske interesser såsom 
beskyttelsen af sten- og jorddiger, er beskrevet i kapitlet kulturarv. 

I dette afsnit findes en oversigt over relevante love og planmæssige bindinger samt 
en beskrivelse af lovgivning og planforhold, der ikke hører under de enkelte 
miljøemner, men som er mere overordnede. 

 
3.1 Lovgrundlag  

 
3.1.1 International lovgivning 

International lovgivning, der er relevant i VVM-sammenhæng, er især direktiver og 
konventioner fra EU. For direktiverne gælder, at de er implementeret i en række 
danske love og bekendtgørelser. 

Natura 2000-områder 

Natura 2000-områder er en samlet betegnelse for 3 typer internationale 
naturbeskyttelsesområder; EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder.  

Inden for Natura 2000 områderne skal myndighederne ved sin planlægning og 
administration sikre, at planer og projekter ikke betyder ændringer til skade for de 
arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte.  

Habitatdirektivet kræver jf. art. 6 stk. 3, at alle planer og projekter, der væsentligt 
kan påvirke bevaringsmålsætningen for et Natura 2000-område, skal underkastes en 
konsekvensvurdering. Af habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 
2007) fremgår, at der er krav om at gennemføre en foreløbig vurdering af planer og 
projekter, for at vurdere, om de kan påvirke et eller flere Natura 2000-områder 
væsentligt. Hvis den foreløbige vurdering viser, at et projekt kan have en væsentlig 
påvirkning, skal der laves en egentlig konsekvensvurdering. Der er for dette projekt 
udarbejdet en foreløbig konsekvensvurdering, der er udmøntet i en fuld 
konsekvensvurdering. Dette er nærmere beskrevet i kapitel 8 og en 
baggrundsrapport med Natura 2000 konsekvensvurderingen, der er vedlagt som 
bilag 5.  

Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 222, Villestrup Ådal 
beliggende ca. 3,3 km øst for ROCKWOOL. Ca. 6,1 km nordvest for ROCKWOOL 
ligger Rold Skov, der er udpeget som habitatområde nr. 20 Rold Skov, Lindenborg 
Ådal og Madum Sø og fuglebeskyttelsesområde nr. 4 Rold Skov. Ca. 6,3 km sydøst 
for ROCKWOOL ligger Kielstrup Sø, der er udpeget som habitatområde nr. 22.  

Der er ikke Ramsarområder i nærheden af ROCKWOOL.  

Bilag IV arter 

Habitatdirektivet stiller ikke kun krav om udpegning af særlige bevaringsområder, 
men også om, at medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at 
indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- 
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og plantearter, der er nævnt i direktivets bilag IV. En række af disse dyre- og 
plantearter forekommer i Danmark.  

Beskyttelsen indebærer bl.a. forbud mod beskadigelse eller ødelæggelse af 
dyrearternes yngle- eller rasteområder, forstyrrelse herunder drab af individer af 
dyrearterne samt forbud mod at ødelægge plantearterne i alle deres livsstadier.  

3.1.2 National lovgivning  
En række danske love, herunder naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, 
museumsloven, artsfredningsbekendtgørelsen, skovloven, vandløbsloven og 
jordforureningsloven, sikrer beskyttelse af værdier knyttet til bl.a. natur, landskab og 
kulturarv. Herudover er der lovgivning, som regulerer f.eks. støj, forurenet jord og 
luftforurening. Lovgivningen er detaljeret beskrevet under de enkelte miljøemner 

3.2 Planforhold 

3.2.1 Statslige planer 

Regionplaner 

I forbindelse med kommunalreformen og amternes nedlæggelse den 1. januar 2007 
fik regionplanretningslinjerne i de gældende regionplaner retsvirkning som 
landsplandirektiv. Størstedelen af disse retningslinjer er ophævet, da de er 
indskrevet i de nu gældende kommuneplaner. Undtaget herfra er målsætninger for 
vandløb og søer, der er gældende, indtil de nye vandplaner (se nedenfor) træder i 
kraft. 

Retningslinier der er aktuelle for dette kommuneplantillæg er retningslinjerne 6.1.4 
– 6.1.8 omhandlende grundvandsbeskyttelse og 6.2.1 – 6.2.9 der omhandler vandløb 
og søer  

Vandplaner 

Vandplanerne skal sikre at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande i 
udgangspunktet opfylder miljømålet ’god tilstand’ inden udgangen af 2015. Der 
fastsættes konkrete miljømål for de enkelte forekomster af overfladevand og 
grundvand, og der stilles krav til indsatsen. Vandplanerne er stadig i høring her i 
efteråret 2013, hvorfor det indtil en vedtagelse er regionplanretningslinjerne, der 
gælder. 

ROCKWOOL ligger på grænsen mellem 2 af Vandplanernes hovedvandsoplande: 1.2 
Limfjorden og 1.3 Mariager Fjord. 

3.2.2 Kommuneplan 
Mariagerfjord Kommuneplan 2009 - 2021 fastsætter de overordnede mål og 
retningslinjer for udviklingen i kommunen og rammer for lokalplanlægningen. De 
relevante kommuneplanrammer er vist i figur 2.1. 
 
Mariagerfjord Kommune forventes under offentlighedsfasen af 
kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering at 
vedtage Kommuneplan 2013-2025. Der forventes i den forbindelse ikke at ske 
ændring i rammerne ØDO.I.1 og ØDO.E.1. 
F 
ROCKWOOL ligger i rammeområde ØDO.I.1 Industriområde - ROCKWOOL. 
Området er i kommuneplanen udlagt til egentligt erhvervsområde. Anvendelsen er 
fastlagt til industri (fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed, handels- 
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og omsætnings- og transportvirksomhed). Der er udlagt en 200 m konsekvenszone 
omkring rammeområde ØDO.I.1.  

Rammeområde ØDO.E.1 Erhvervsområde - Stenstrupvej er udlagt til lokalt 
erhvervsområde. Anvendelsen er fastlagt til lettere industri og håndværks-
virksomhed samt følgevirksomhed for rammeområde ØDO.I.1 ROCKWOOL.  

ROCKWOOLs nuværende og planlagte brug af områderne er i overensstemmelse 
med kommuneplanens rammebestemmelser. 

Landsbyen Øster Doense er omfattet af rammeområde ØDO.BL.1. Området er udlagt 
til landbrug, boliger, dagligvarebutikker, offentlige eller almennyttige formål, samt 
erhverv med til knytning til jordbrugserhvervene og erhverv, der kan indpasses i 
landsbyen. bør 

b 
Figur 2.1 Kommuneplanrammer. Mariagerfjord Kommuneplan 2009-
2021es i 
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3.2.3 Lokalplaner 
Området, hvor ROCKWOOL ligger, er omfattet af 2 lokalplaner. Planområdet for de 
to lokalplaner er vist på figur 2.2.  

Lokalplan 7.1.2 for et område til erhvervsformål ved Ø. Doense By er fra 1981. 
Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål som følgende: industri og større 
værkstedsvirksomhed, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed. Lokalplanområdet 
omfatter ROCKWOOLs produktionsanlæg øst for Rockwoolvej.  

Den nuværende anvendelse og projektet er i overensstemmelse med lokalplanens 
bestemmelser, bortset fra bestemmelserne vedrørende bygningshøjder. Ifølge 
lokalplanen er den tilladte maksimale højde på 8,5 m for bygninger. Mariagerfjord 
kommune har ved brev af 15. august 2013 til ROCKWOOL tilkendegivet, at 
kommunen er indstillet på at give dispensation fra § 5.2 i ”Lokalplan 7.1.2 for et 
område til erhvervsformål ved Ø. Doense by” til et projekt med en bygningshøjde på 
op til 35 meter. Vurderingen er foreløbig. 

 

Figur 2.2 Lokalplaner 

Lokalplan 15/2009 for et område til erhvervsformål ved Øster Doense er fra 2009. 
Lokalplanen udlægger området til erhvervsmæssigt formål i form af udendørs 
oplagring af færdigvareprodukter samt til parkering. Lokalplanområdet skal 
anvendes af ROCKWOOL. Lokalplanen tillader, at lysarmaturer har en maksimal 
højde på 4 m. Mariagerfjord Kommune har med brev af 4.september 2013 til 
ROCKWOOL meddelt dispensation fra lokalplanen og dermed givet tilladelse til at 
etablere lysmaster i en højde på op til 16 m.  
 
 

15/2009 

7.1.2 
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4 Projektforslag og alternativer  
 
I dette kapitel beskrives eksisterende forhold, projektforslaget og alternativer. 
Konsekvenser ved gennemførelse af det beskrevne projekt er vurderet i de 
efterfølgende kapitler 4-15.  

4.1 Eksisterende forhold 

ROCKWOOLs fabrik i Øster Doense blev etableret i 1977.  

Fabrikken har følgende hovedaktiviteter: 

• Fremstilling af ROCKWOOL-mineraluld (grundproduktion) 

• Briketfabrik, der forarbejder råstoffer til grundproduktionen 

• Bindemiddelanlæg, der fremstiller bindemiddel til grundproduktionen 

• Konfektionering, der foretager en videreforarbejdning af en del af 
grundproduktionen 

• Procesvandsanlæg, som recirkulerer og genbruger procesvand 

• Vandbehandlingsanlæg, der fremstiller afsaltet vand af grundvand og 
regnvand, til brug i produktionen 

De nuværende centrale dele i ROCKWOOL fabrikkens produktion er: 

• Kupolovne, hvor de blandede råmaterialer opvarmes til smeltepunktet ved 
afbrænding af koks eller anden energiråvare. 

• Spindekamre, hvor smelte fra kupolovne udsprøjtes i en tåge af bindemiddel 
med efterfølgende dannelse af ROCKWOOL-måtte. 

• Hærdeovne, hvor måtten hærdes gennem opvarmning. 

• Kølezoner, hvor måtten afkøles. 
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En oversigt over den nuværende og kommende bygningsmasse ses af figuren 
nedenfor. 

 

Figur 4.1 Bygningsoversigt ROCKWOOL, Øster Doense 

 

ROCKWOOL fabrikken i Ø. Doense har i dag to parallelle produktionslinjer, der 
benævnes linje 9 (L9) og linje 10 (L10). Benævnelsen L9 og L10 er af historiske 
årsager og skyldes at da man byggede L9 og L10, var der allerede 8 produktionslinjer 
i ROCKWOOL Danmark. 1, 2, 3,7 og 8 i Hedehusene, og 4, 5 og 6 i Vamdrup. 
ROCKWOOL havde på et tidligt tidspunkt besluttet, at anvende denne terminologi. 
Der er, eller har således været, en L1, L2 osv. i hvert af landene ROCKWOOLhar 
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produktionslinjer i. I Danmark er der i dag L5 og L6 på fabrikken i Vamdrup og L9 
og L10 på fabrikken i Ø. Doense. 

 

Figur 3.2 ROCKWOOLs produktionsproces, eksisterende forhold. 

ROCKWOOLs forbrug af råvarer, energi og vand i 2012 er vist i tabel 3.1. Det 
aktuelle forbrug afhænger direkte af salget af færdigvarer. Forbruget i 2012 svarer til 
ca. 50 % udnyttelse af kapaciteten. 

Tabel 3.1  Forbrug af råvarer, energi og vand i 2012 (jf. bilag 3). 

Forbrug af råvarer, energi og vand i 2012 2012 forbrug 

Kemiråvarer (phenol, formaldehyd m.v.) 6000 tons 

Briketråvarer (bundaske, cement, alusilikat m.v.) 71.000 tons 

Energiråvarer(koks) 10.000 tons 

Energi (koks, el og naturgas) 123GWh 

Grundvand  23.800 m³ 

Regnvand 65.820 m³ 

Emballage og belægningsmaterialer 1142 tons 

Træpaller 147.000 stk. 

 
4.1.1 Gennemgang af de enkelte produktionsafsnit 

Bindemiddelproduktion 

Bindemiddel benyttes til at sammenhæfte mineralulden. Bindemiddel produceres 
løbende, når grundproduktionen er i gang.  

Bindemiddel fremstilles hovedsageligt af phenol og formaldehyd, der reagerer med 
hinanden og danner bakelit. Produktionen foregår i en reaktor, der rummer 5.000 
liter.  

Ammoniakvand tilsættes for at give lagerstabilitet og det færdige bindemiddel 
opbevares i en række lagerbeholdere. Blandingen opbevares ved rumtemperatur. 
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Fortynding til brugsniveau foregår med procesvand. Bindemiddel pumpes via en 
ringledning fra bindemiddelfabrikken til spinderne i produktionsbygningen.  

Produktionen foregår i en bygning for sig, og for både indretning af beholdere og 
opbevaring af kemikalier er der taget højde for, at eventuelle uheld ikke skal forurene 
uden for bygningen.  

Forholdene omkring modtagelse og håndtering af kemikalierne til 
bindemiddelproduktion, samt selve bindemiddelproduktionen er detaljeret 
beskrevet i fabrikkens sikkerhedsdokument. Emnet er desuden diskuteret i afsnittet 
vedr. sikkerhed.  

For at begrænse emissioner fra bindemiddelproduktionen sker den med lukket låg 
på reaktoren, og dermed lille luftstrøm. Der er desuden rumudsugning fra såvel 
produktionslokalet som fra toppen af alle tankene. 

Briketproduktion 

I briketfabrikken fremstilles cementbriketter, der bruges som råmateriale i 
kupolovnene. Briketterne produceres løbende, hovedsageligt på daghold, når 
grundproduktionen er i gang. Anlægget muliggør genanvendelse af uldspild, 
flyveaske m.m. 

Cementbriketterne består hovedsageligt af ROCKWOOLaffald, som er nedknust til 
såkaldt stangmøllemel, men også af andre alternative råvarer eks. Alusilikat og 
Skeovnsslagge. Fra siloer doseres den ønskede mængde materialer ud på et 
transportbånd. Det drejer sig bl.a. om stangmøllemel, alusilikat, diabassmuld, 
nedknust ovnbund, bauxit og afharpning fra chargeringen. Disse materialer 
transporteres videre til en tvangsblander, hvor der tilsættes cement, flyveaske og 
vand. Når blandingen er færdig, transporteres materialet videre til 
blokstensmaskinen. Her støbes briketterne i form på støbeplader. De nystøbte 
briketter føres til hærdehallen, hvor de hærder på ét til to døgn. 

Når briketterne er hærdede, transporteres de enten til siloer i chargeringen, eller de 
lagres på udeareal. Fra chargering udvejes briketterne, sammen med koksene, til 
kupolovnen. Transporten af flyveaske til briketfabrikken foregår pneumatisk. 
Transportluften fra transport af flyveaske ledes igennem filter, inden det ledes ud i 
det fri. Fra briketanlægget er der etableret støvafsugning med filtrering af 
afsugningsluft i posefiltre. 

Når der er samlet tilstrækkeligt kokssmuld på pladsen, støbes dette sammen med 
cement til en koksbriket, som anvendes i ovnen. Herved udnyttes koksene fuldt ud 
og der undgås et affaldsprodukt.   

Kupolovne Linie 9 og 10 

Fra chargeringens råvaresiloer udvejes en charge af råmaterialer til kupolovnen. 
Råvarerne består af cementbriketter og koks. Koksen er kupolovnens primære 
energikilde. Chargen fyldes automatisk i kupolovnen, når et signal fra kupolovnen 
angiver, at minimumsniveauet er nået. 

Kupolovnen tilføres ca. 800o C varm returluft fra efterbrænderen. I kupolovnen kan 
der opnås temperaturer på 1.800-1.900o C. Ved denne temperatur smelter 
råmaterialerne.  

I kupolovnen sker en reducerende forbrænding, dvs. med en begrænset mængde ilt. 
Denne begrænsning af iltmængden er tilsigtet. Røggassen fra forbrændingen 
passerer råmaterialerne i ovnen, der under opvarmningen synker ned gennem 
ovnen. Begrænsningen af ilt medfører dannelse af kulmonoxid (CO) af en sådan 
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mængde, at forbrændingen længere op i kupolovnen stoppes. Den færdige smelte 
ledes ud gennem et udløb til spindekammeret.  

Herefter passerer røggassen kupolovnsfilteret (posefilter), hvor røggassens indhold 
af støv (flyveaske) fjernes. Støvet genanvendes i briketproduktionen. 

Efter passage af kupolovnsfilter ledes røggassen gennem efterbrænder, hvor 
røggassen afbrændes ved 850 oC. Herved fjernes CO og en lang række organiske 
forbindelser fra røggassen. Til sidst ledes røggassen fra ovnen sammen med 
røggassen fra spinderkammer gennem en 79 m høj betonskorsten.  

Kupolovnen er en vandkølet skaktovn. Vandet fra ovnens kølekappe cirkulerer 
gennem en højtstående cirkulations-tank. Cirkulationen af kølevandet foregår ved 
naturlig cirkulation uden pumper. Cirkulationstanken er forsynet med en lav 
skorsten, hvorfra der kan fordampes vand. Siden efteråret 2010 er overskudsvarme 
ledt til Arden Fjernvarmeværk, hvilket betyder, at der kun sker fordampning fra 
kølevandssystemet, når Fjernvarmeværket ikke aftager varme eller ved test af 
systemet (som kan forekomme ugentligt). Desuden leverer en del af kølevandet 
varme til internt forbrug på fabrikken. 

Spindekamre  

Smelten ledes fra kupolovnen ned på spindemaskinens roterende hjul og smelten 
trækkes ud til fibre. Ved hjælp af en kraftig luftstrøm suges fibrene ind i 
spindekammeret. Fibrene trækkes gennem en tåge af bindemiddel, og der tilsættes 
enten imprægneringsolie, for at gøre det færdige produkt vandafvisende, eller 
afspændingsmiddel for at gøre produktet vandsugende, alt afhængig af hvilket type 
produkt der produceres. Vand, perler og fibre fra underkammer og afgangskanal 
føres til procesvandssystemet.  

Spindekammeret har en skrå bund, i form af et perforeret opsamlerbånd. Fibrene 
suges ind på dette bånd, hvor de opsamles i et tyndt uldlag. Dette uldlag kan 
efterfølgende dubleres, indtil den ønskede fladevægt er opnået.  

Luften, der suges gennem opsamlerbåndet, indeholder fibre, perler, bindemiddel 
samt eventuelt gløder. Luften dyses over med vand i afgangskanalen for at slukke 
eventuelle gløder. Derfra suges luften igennem et filter(spindekammerfilter) og 
udledes gennem den 79 m høje betonskorsten sammen med røggassen fra 
kupolovnene.  

Hærdeovne 

Den uhærdede uld føres fra spindekammer til hærdeovn. Her sammenpresses ulden 
til den ønskede tykkelse. I hærdeovnen hærdes bindemidlet i ulden til bakelit, ved 
gennemblæsning af 210 - 250o C varm luft, og ulden bliver formstabil. 

Kølezoner 

Fra hærdeovnen føres den hærdede uldbane over en kølezone. I kølezonen suges 
kold luft gennem den hærdede uldbane, for at fjerne dampe og for at nedkøle ulden 
fra hærdeovnstemperatur til rumtemperatur.  

Efter kølezonen passerer ulden en savesektion, hvor den udskæres til de ønskede 
dimensioner. 
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Konfektionering 

Konfektioneringen består i den videre bearbejdning af en del af det hærdede uld. 
Konfektioneringsanlæggene består af symaskine, vintermåtteanlæg, samt diverse 
saveanlæg.  

Ved disse processer foregår der hovedsageligt specialtilskæring, boring og 
fræsninger. Nogle produkter påføres tråd og alufolie, mens andre påføres papir- eller 
plastbelægninger, inden de emballeres til slut. Alt uldspild genbruges i 
cementbriketfremstillingen. 

Save- og pakkeanlæg 

Via stableranlæg transporteres varerne til pakkeanlæggene. Her emballeres de 
færdige produkter enten i pakker, papkasser eller på paller. Pakker og nogle 
pallevarer krympes i en krympemaskine efter indpakningen. Dette gøres ved hjælp af 
varm luft, hvorved plasten krymper og giver en glat indpakning. Herefter stilles 
produktet enten på lager, udendørs eller indendørs, eller det pakkes direkte på 
lastbil eller i container. 

Der er udsugning på alle støvdannende anlæg og luften renses i industrifilter inden 
udledning. Vand fra skæreprocessen går til en opsamlingsbrønd, hvor “totter” og 
fibre udskilles og føres til stangmølleanlægget. Vandet går til procesvandsanlægget. 

Værksteder 

På værkstederne, der består af truck-, smede- og elværksted, findes den nødvendige 
maskinpark til at vedligeholde, reparere og servicere fabrikkens procesudstyr.  

Udledningen fra værkstederne består af meget små og meget svingende udledning af 
svejserøg etc. Svejseudstyret består af 2 faste svejsecentraler. Punktudsugningen 
ledes til cyklon samt filter/lyddæmper og udledes 3 m over tag. 

Vandbehandlingsanlæg (blødtvandsanlæg) 

I vandbehandlingsanlægget fremstilles afsaltet vand. Vandet fremstilles løbende, 
mens grundproduktionen er i gang. Vandet anvendes efter total afsaltning til 
kølevand på ovnene eller sekundære kølesteder. Det meste af vandet fordampes, og 
resten går til procesvandssystemet. Ved regenerering af katalysatoren for 
blødtvandsanlægget skylles anlægget med vand. Dette vand, som indeholder 
natriumsalte, udledes til regnvandsbassinet og tilbageføres i systemet. 

Procesvandsanlæg 

Procesvand opbevares i kar og tanke. I procesvandskar opsamles desuden 
overfaldevand fra udearealer.  

Råvarepladser 

Råvarerne til kupolovnen opbevares på råvarepladser i den nordlige ende af 
fabrikken. En del af pladserne er uoverdækkede planlagre til koks, cementbriketter, 
diabas, diabassmuld og ovnbundslagge. Planlageret til koks, stangmøllemel og 
cementbriketter er asfalteret. Andre råvarer opbevares under halvtag, enten i siloer 
eller på asfalteret pladser (dog opbevares ovnbunde/smelte/kasserede briketter og 
nedknust ovnbunde på et ikke asfalteret område). Stangmøllemel opbevares dels 
under halvtag og dels på en uoverdækket asfalteret plads ved siden af 
stangmøllebygningen. 
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Parkeringsplads 

Foran administrationsbygningen er der etableret parkeringspladser til personbiler 
og lastbiler, som er belagt med asfalt eller med fliser. På det nye lagerplads areal 
etableres ligeledes mulighed for parkering.  

Færdigvareområde 

På det eksisterende fabriksareal er det et stort område til udendørs opbevaring af 
færdigvarer, hvor de kører ud med truck og efterfølgende læsses på lastbil til kunden 
eller til eksterne lagre.  

Tankanlæg m.m.  

Opbevaring af kemikalier, diesel og hjælpestoffer sker i en række tanke, som er 
placeret dels udendørs i en åben tankgrav bag ved bindemiddelbygningen og dels 
indendørs i betonkælderen i bindemiddelbygningen. Hertil kommer iltbatteriet, som 
opbevares ved værkstederne, og procesvandskarrene, som er placeret i tæt på 
værkstederne.  

De forskellige tanke, deres placering og størrelse etc. er angivet i tabel 3.2. Den åbne 
tankgrav bag bindemiddelbygningen er bygget i beton uden afløb og kan rumme 
minimum indholdet af en tank. Det samme gælder for kælderen under 
bindemiddelbygningen.  

 

Indholdet i alle tanke aflæses ugentligt og samtidig kontrolleres tankene for evt. 
lækage. Den åbne tankgrav tømmes for regnvand, hvis det er nødvendigt. 

 

Tabel 3.2 Eksisterende tankanlæg  

Stof Opbevaring Afledning Oplagsmæ
ngde 

Nuværende 
Overvågningsk

rav 

Ilt Udendørs 
Tankgrav u. Afløb 

Ingen. Vand fra 
tankgrav tilføres 

procesvandsystem 
26.000 l Beskrevet i MGK 

2004 

Ammoniak
vand 

Udendørs. 
Tankgrav beton u. 

Afløb 

Ingen. Vand fra 
tankgrav tilføres 

procesvandsystem 
20.000 l 

Beskrevet i 
sikkerhedsdokum

ent 

Kalilud 
Udendørs. 

Tankgrav beton u. 
Afløb 

Ingen. Vand fra 
tankgrav tilføres 

procesvandsystem 
20.000 l 

Beskrevet i 
sikkerhedsdokum

ent 

Imprægneri
ngsolie 

Udendørs. 
Tankgrav beton u. 

Afløb 

Ingen. Vand fra 
tankgrav tilføres 

procesvandsystem 
50.000 l 

Beskrevet i 
sikkerhedsdokum

ent 

Dieselolie 
Udendørs. 

Tankgrav beton u. 
Afløb 

Ingen. Vand fra 
tankgrav tilføres 

procesvandsystem 
6.000 l 

Beskrevet i 
sikkerhedsdokum

ent 
Procesvand

tanke 
Overdækket med 

elefantriste 
Ingen afledning 
(recirkulation) ca. 580 m3  

Phenol 

Ståltank, i kælder 
u. afløb i 

bindemiddelbygni
ng 

Ingen 50.000 l 
Beskrevet i 

sikkerhedsdokum
ent 
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Formalin 
 

Ståltank, i kælder 
u. afløb i 

bindemiddelbygni
ng 

Ingen 75.000 l 
(37%) 

Beskrevet i 
sikkerhedsdokum

ent 

Bindemidd
el 

Indendørs i 
bindemiddelprodu

ktionsbygning 
Ingen 

Råvaretank
e. Færdigt 
middel (45 

m³) 

Beskrevet i 
sikkerhedsdokum

ent 

 

Driftstid 
Fabrikkens normale produktionstid er alle ugens dage hele døgnet. Sæsonudsving 
kan forekomme. Der er dog en række aktiviteter, som ikke foregår i weekenden, 
årligt. Op til 2 gange årligt foretages nedknusning af ovnbund. Nedknusningen varer 
op til en uge af gangen og foregår på hverdage kl. 7 – 18. 
 

4.2 Projektet 
ROCKWOOL ønsker at udvide og ændre virksomheden og produktionen på anlægget 
i Øster Doense. Projektet omfatter 4 delprojekter, hvor de 3 projekter ligger inden 
for virksomhedens nuværende område. Det 4. projekt – lagerudvidelsen skal 
etableres på marken på modsatte side af Rockwoolvej.  

4.2.1 Produktionsudvidelse 
Fabrikken planlægges udvidet, så den samlede produktionskapacitet på 
produktionslinje L10 udvides ved indførsel af ny ovntype (Aquilaovn), der har en 
kapacitet på 17 tons smelte pr. time.   

Byggeriet og installation af udstyr er planlagt at finde sted i perioden 1.april 2014 til 
1. januar 2015 med efterfølgende indkøring over en periode. 

Til bygge- og anlægsarbejdet etableres en midlertidig skurby, som placeres på 
naboarealet. Skurbyen vil blive forsynet med vand og el, og vil desuden rumme 
parkerings- og oplagspladser for udstyr og maskiner. Der vil blive fremsendt 
ansøgning til Mariagerfjord kommune om etablering af skurbyen.  

Udvidelsen sker ved ombygning af den ene produktionslinje (kupolovn, linje 10 
erstattes med med ny Aquilaovn, ny skorsten og dertil hørende bygninger samt en 
række nye pakkemaskiner m.v.)  

Den anden produktionslinie (kupolovn, linje 9) fortsætter uændret som i dag.  

De nye bygningsanlæg placeres primært på vestsiden af fabrikken (se skitseplan  i 
kapitel 14). Det samlede bebyggede areal øges med ca. 5000 m².  

Der er udarbejde skitseplaner, der viser fabriksanlæggets fremtidige 
bebyggelsesomfang. Disse er gengivet nedenfor i figur 3.3 – 3.5.  

På alle skitseplaner angiver farverne følgende: 

• eksisterende bebyggelse er vist med lysegrønt 
• ny bebyggelse er vist med blå  
• nyt udendørs lager til færdigvarer er vist med rødt 
• ny bygning til oplag af råvarer til Aquilaovnen og beplantede jordvolde omkring 

lagerpladsen er vist med grønt  
 

Den store blå bygning i midten af anlægget rummer den nye Aquilaovn. Højden på 
bygningen vil være max. 35 m. Den nye blå skorsten ved siden af har en højde på 75 
m. Det er kun på skitserne, at skorstenen er blå. Bygningen af anlægget vil blive i 
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farver, som passer ind i det eksisterende byggeri og den nye skorsten er planlagt at 
blive grå som den eksisterende.  

Den aflange grønne konstruktion langs Rockwoolvej er en ny bygning til oplag af 
råvarer til Aquilaovnen. 

 Figur 3.3. Perspektiv af fremtidig fabriksanlæg, set fra sydøst. 

 

Figur 3.4 Fabriksanlæg set fra nordvest. 
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Figur 3.5 Fabriksanlæg set fra nordøst 

 

 

Teknologi 
Projektet har til formål at opgradere virksomheden med den nyeste teknologi, der 
gør det muligt at udvikle kvaliteten og producere på en mere energieffektiv måde og 
med anvendelse af alternative brændsler. Samtidig reduceres kørslen til eksterne 
lagre idet det fremover vil være muligt at oplagre ganske kort fra produktionen. 
Dette vil tilsammen gøre produktionen mere konkurrencedygtig og sikre at 
arbejdspladserne kan fastholdes. Det er desuden vigtigt for ROCKWOOL at fastholde 
produktudvikling i Danmark, da det styrker koncernens position i Danmark og 
resten af verden.  

Bygningsanlæggene inkluderer opførsel af en ny bygning til opbevaring af 
stangmøllemel (knust ROCKWOOLaffald), som i dag opbevares på befæstet areal i 
affaldsgården. I bygningen etableres 2 siloer til henholdsvis formalet uldaffald 
(stangmøllemel) fra det eksisterende stangmølleanlæg og råvarestøv(filterfines) fra 
filteret i Aquilaovnen’s røggasanlæg. Fra disse 2 siloer doseres til en mixer og hvor 
en homogen blanding opnås inden blanding sendes retur til Aquilaovnen for 
smeltning. 

Desuden er bygningen udstyret med eget støvfilter for at sikre afsugning på 
støvdannede håndtering og mixing. Udstyret er placeret i en lukket bygning af 
hensyn til støjemissionen.   

Efter udvidelsen estimeres følgende forbrug af råvarer, hjælpestoffer og energi (jf. 
bilag 3).  

Tabel 3.3  Fremtidigt forbrug af råvarer, energi og vand (jf. bilag 3). 

Forventet forbrug af råvarer, energi og vand  2016 forbrug 

Kemiråvarer (phenol, formaldehyd m.v.)  18.000 tons 

Briketråvarer (bundaske, cement, alusilikat m.v.)  80.000 tons 

Råvarer til Aquila smelteovn  100.000 tons 

Energiråvare (koks, kulstøv) 20.000 tons 
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Energi (koks, kul, alternative brændsler el og naturgas)  150 GWh 

Råvand   60.000 m³ 

Regnvand  85.000 m³ 

Emballage   1500 tons 

Træpaller  220.000 stk.  

Forbrug af briketråvarer ændres kun marginalt ift. forbruget i 2012, hvor kapaciteten 
ikke blev udnyttet fuldt ud. 

ROCKWOOL overvejer at etablere et anlæg til produktion af ilt inden for 1-3 år efter 
igangsætning af det nye anlæg. Der overvejes et ubemandet ilt produktionsanlæg 
(VPSA), som ejes og drives af ilt leverandøren. Anlæggets størrelse vil være ca. 30x50 
meter inkl. lagertanke for flydende ilt som backup.  

Aquilaovn 

Aquilaovnen fødes af sin egen chargeringsbygning, dvs. at råvarerne ikke er støbt i 
cementbriketter først.  

 

Figur 3.6 Principskitse af Aquilaovn og tilhørende anlæg 

Råvarer bliver sigtet ved modtagelsen, og de materialer, der er for store til sigten, 
knuses til den korrekte størrelse i en valsemølle. Herefter ledes de sigtede eller 
knuste råvarer til de respektive siloer, hvorfra de blandes og chargeres til mindre 
buffersiloer umiddelbart ved siden af smeltesystemet. Inden råvarerne fødes ind i 
ovnen forvarmes de til 800-900 °C (hertil anvendes røggas fra ovnen), hvorefter de 
blandes med kul og blæses ind i ovnen. Genanvendelse af ROCKWOOL affald sker 
via særskilt dosering, se principskitse. 

Som brændsel benyttes kul og naturgas, mens O2 anvendes til berigelse af 
forbrændingsluften. Chargen fyldes automatisk i ovnen. Den færdige smelte ledes ud 
gennem et udløb til spindekammeret, hvorefter processerne er de samme som ved 
kupolovnen.  

I Aquilaovnen sker der en iltberiget forbrænding, som er tilsigtet. Det betyder derfor, 
at det ikke som for en kupolovn er nødvendigt at have en efterbrænder. 
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Røggasrensningen for CO og organiske stoffer foregår integreret i processen. 
Udbrændingen af alle brændbare materialer sker i den varmeste (nedre) forvarmer 
cyklon, hvor temperaturen kommer op omkring 900° C med et betydeligt overskud 
af ilt.  

Der etableres røggasrensning for støv, NOx, HCl, HF og SOX i form af 2 
rensningsanlæg og støvfiltre. Til sidst ledes røggassen til nyetableret skorsten på 75 
m. I skorstenen er 3 røggasrør, hhv. til Aquilaovnen,  afkast fra spindekammeret L10 
og fra hærdeovnen L10.  

NOx rensning sker via et SNCR-anlæg (Selective Non Catalytic Reduction). Der 
renses med ammoniakvand (24 %), og det fungerer på den måde, at der via en 
termiskafhængig reaktion sker en reduktion af NOx til N2 ved tilsætning af NH₃ 

(typisk kan der opnås en reduktion på 50 -70%). Ved opstart af kold ovn vil der være 
forhøjede emissioner indtil temperaturen er nået. 

Det støv (filterfines) som opsamles i støvfilteret ledes retur til ovnen igen.  

HCl, HF og SOX fjernes i et afsvovlningsanlæg. Dette anlæg etableres særskilt med 
dertil hørende posefilter. Mængden af afsvovlingsprodukt, som ikke kan 
genanvendes, er proportionalt med den rensningsgrad, som opnås ved 
røggasrensningen. Erfaringen fra fabrikken i Vamdrup er, at det bliver emissionen af 
HCl, som bliver styrende for doseringen af afsvovlningsmidlet og dermed 
reduktionen også af øvrige emissioner. HCl kommer primært fra kul og 
ROCKWOOLaffaldet.  

Overskudsvarmen fra kølingen i Aquilaovnen forventes at kunne genanvendes ved et 
varmeværk på samme måde som overskudsvarmen fra kupolovnene genanvendes i 
dag. Figur 3.7 viser princippet i opbygning af Aquilaovnen.  

 

Figur 3.7  Principskitse, opbygning af Aquilaovn. 

 

4.2.2 Ændring af bindemiddeltype 
Samtidigt – men uafhængigt af produktionsudvidelsen, arbejdes der på at ændre 
typen af bindemiddel i produktionen med en variant, som indeholder mindre 
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formaldehyd, og dermed vurderes at være mere miljøvenlig. På sigt forventes det, at 
ROCKWOOL går helt bort fra bindemiddel, som indeholder formaldehyd. 

Der ændres ikke på anlæggene til selve bindemiddelproduktionen ved 
fabriksudvidelsen, da der er tilstrækkelig produktionskapacitet. Behovet for mere 
bindemiddel til den øgede produktion kan derfor tilgodeses ved at øge driftstiden for 
anlægget. Der foretages dog ændringer på doseringsstedet for ammoniak for at 
tilgodese behovet for reduceret ammoniakemission fra selve grundproduktionen. 

ROCKWOOL har i en del år arbejdet med udvikling af alternative bindemidler. Ø. 
Doense fabrikken har i de senere år lavet forsøg med forskellige typer af alternative 
bindemidler. Formålene med forsøgene har været at teste nye 
bindemiddelblandinger op imod produktionsprocessen, produktkvalitet, 
omkostninger og produktemissioner. På andre fabrikker, både hos ROCKWOOL 
fabrikker i Europa og hos konkurrenter anvendes der i dag alternative bindemidler, 
og på markederne ses i dag produkter med en anden bindemiddeltype.  

ROCKWOOL i Ø. Doense har udført forsøg med alternative bindemidler, og har en 
forventning om en ændring mod en variant af den nuværende sammensætning 
indenfor de kommende år. Løsningen bliver i form af delvis substitution af 
bindemidlet med sukkerstoffer. Substitutionens endelige størrelse vil afhænge af de 
proces- og produkttekniske forhold, men der forventes en substitution på maks. 40 
%.   

På længere sigt arbejdes der med et polyester-amid baseret bindemiddel (kaldet NSR 
som betyder New Sustainable Resin), som er helt formaldehydfrit. Der forventes dog 
at gå en årrække, før dette kan indføres i produktionen i Ø. Doense.  

4.2.3 Etablering af ny lagerplads  
Det eksisterende areal til udendørs opbevaring af færdigvarer vil blive suppleret med 
et nyt areal på modsatte side af Rockwoolvej. Således undgås det fremover at skulle 
leje lagerplads hos andre virksomheder.  

Arealet er på ca. 50.000 m². På lagerpladsen vil der vil være oplag af emballerede 
ROCKWOOLfærdigvarer. Derudover vil der være parkeringsplads for både lastbiler 
der skal læsses omgående og trailere og containere der skal læsses til afgang på et 
senere tidspunkt. Ligeledes kan området anvendes til personbilparkering.  

Arealet afgrænses af 4 m høje volde. Det etableres med fast belægning, og der 
opsættes lysmaster til belysning af aktiviteter på arealet. Opsætning af disse sker 
efter en dispensation fra bestemmelserne i lokalplanen som beskrevet i kapitel 2, og 
der forventes opsat master af ca. 16 meters højde.  

Der etableres ikke bygninger på arealet. 

Der vil være 2 adgangsveje til området som vil være placeret langs Rockwoolvej. 
Disse vil blive anvendt af både lastbiler og til truckkørsel.  
 

4.2.4 Alternative materialer som brændsel og 
smelteråvarer 

ROCKWOOL ønsker at bruge alternative råvarer både som brændsel (energiråvare) 
og som smelteråvare.  

Anvendelse af affald til brændsel betyder at virksomheden fremover vil blive 
klassificeret som ”Anlæg til medforbrænding af affald”. Der søges om tilladelse til 
medforbrænding af maksimalt 40 % farligt affald af den indfyrede mængde 
energiråvare.  
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Der ønskes mulighed for at kunne anvende en række affaldstyper angivet i bilag 2, 
forudsat at disse affaldstyper kan opfylde de betingelser der er angivet i afsnit 11. For 
alle affaldstyper skal der opnås miljøgodkendelse inden de pågældende affaldstyper 
kan tages i brug. I processen med at opnå denne godkendelse vil der blive vurderet 
om der er særlige risici knyttet til de enkelte affaldstyper, der forudsætter særlige 
faciliteter og håndteringsprocedurer. Som eksempel på de vurderinger, der kan være 
relevant at gennemføre henvises til kapitel 6 og de vurderinger, der er foretaget for 
brændslet SPL (SpentPotLining).  

Anvendelsen af alternative brændsler og smelteråvarer ændrer ikke grundlæggende 
på ROCKWOOLs produktionsprocesser. Virksomheden vil i det daglige arbejde med 
alternative råvarer ved at prioritere at substituere smelteråvarer fremfor 
energiråvarer. Substitution af smelteråvarer har foregået i en årrække og er for 
virksomheden en gennemprøvet arbejdsgang. Det er, og vil altid være, en løbende 
proces at finde de bedst egnede smelteråvarer udfra de krav der stilles til 
arbejdsmiljø, eksternt miljø og kvaliteten af de fremstillede produkter. Der er fortsat 
mange muligheder for arbejdet med substitution af smelteråvarer, idet der skal 
anvendes mange forskellige typer for at kunne komponere den rette 
sammensætning. Årsagen hertil er de krav der stilles til kemien i smelten for at 
kunne overholde de strenge krav hertil som der er fastsat. 

4.3 Alternativer 
0-alternativet er situationen, hvor projektet ikke gennemføres, men produktionen 
fortsætter uændret.  Produktionen kan i givet fald ikke forventes at være 
konkurrencedygtig i fremtiden pga. manglende mulighed for at opnå energi –og 
råvarebesparelser.  

Hvis projektet ikke godkendes og gennemføres vil følgende virkninger gøre sig 
gældende for flora og fauna: 

• Den eksisterende drift, den meget høje kvælstofudledning og følgende 
kvælstofdeposition vil fortsætte. Den eksisterende næringsberigelse og 
forsuring vil fortsætte uændret.  

• Naturtilstanden på § 3-naturtyperne og sø/vandhul vil fortsat forringes 
markant og med en langt højere hastighed end ved projektgennemførelse. 

• Yngle- og rasteområder for Bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor 
vandsalamander formodes fortsat at være påvirkede af høj næringsbelastning. 
Arternes bestande må derfor formodes at være i fortsat tilbagegang.   

Derudover vil der som følge af 0-alternativet ikke ske en stigning i 
transportmængderne. Hvis 0-alternativet gennemføres vil der ikke blive 
kloakseperaret på virksomheden, hvorved risikoen for overløbshændelser ikke 
reduceres. Der kan således være en større risiko for udledning af forurenende stoffer 
til Langmose-grøften og de vandrecipienter, som Langmosegrøften afvander til. 

Der vil ikke ske ændringer i støjudbredelse, hvor der i projektforslaget ses en 
omfordeling af støjens udbredelse og samlet en mindre stigning. Dispensationen er 
forventes fortsat uforandret i 0-alternativet på linje med projektforslaget. 

I 0-alternativet vil der ikke etableres ny skorsten, færdigvarelager eller øvrige 
bygninger, hvorfor der er en uforandret visuel, landskabelig påvirkning. 

Et alternativ til projektet kunne teoretisk set være at etablere projektet på en 
af ROCKWOOLs øvrige fabrikker, hvor de nærmest beliggende er i Vamdrup ved 
Kolding og i Moss, syd for Oslo. Det er besluttet at vælge Ø. Doense ud fra bl.a. 
transportafstande og afstande til markedet.  
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Teknologi alternativer 

Den kommende valgte smelteteknologi er en nyudvikling foretaget af ROCKWOOL 
Gruppen, som nu er i udrulingsfasen. Den nye ovn i Doense bliver den fjerde af sin 
slags i ROCKWOOL Gruppen. Teknologien opfylder vigtige krav til fleksibilitet i 
ovnydelsen og muliggør at internt uldaffald, affald fra byggepladser og finkornede 
materialer kan genanvendes uden brug af cementbriketter til at binde disse 
materialer.  

Dette er en stor fordel både energimæssigt og miljømæssigt. Den nye teknologi er 
mere energieffektiv og medfører lavere CO2 udledning pr. ton smelte end ved brug af 
en kupolovn. En af årsagerne hertil er, at teknologien ikke kræver efterbrænder, som 
det er tilfældet for normale kupolovne. Teknologien benytter kul som energikilde, i 
stedet for koks der anvendes i de traditionellen kupolovne. Kul har udfaset det 
tidligere brug af koks og er hermed allerede en forbedring i et CO2-regnskab. Selvom 
kul emitterer lige så meget CO2 som koks, opnås forbedringen via et lavere 
energiforbrug, og resultatet bliver at produktionen med kul giver en forbedring i 
CO2-regnskabet. 

Teknologien har desuden potentiale til at benytte andre brændstofkilder som f.eks. 
energiaffaldsmaterialer. ROCKWOOL forsker løbende i disse muligheder og som 
udgangspunkt forventes det at fremtiden vil bringe mange muligheder for 
brændstofkilder. 

Andre smelteteknologier er blevet vurderet i forhold til egnethed til 
stenuldsproduktion, herunder de forskellige teknologier der benyttes til 
glasuldsproduktion. Elektrisk smeltning har været overvejet, da der også i 
ROCKWOOL Gruppen findes enkelte el-ovne. Erfaringen viser dog, at el-ovne ikke er 
optimale til stenuldsproduktion, da driften er ufleksibel. En konsekvens heraf er 
derfor et større energiforbrug end ved en Aquila ovn, når der er behov for en 
varierende drift.  

Alternative energi-former som f.eks. biogas til afbrænding i Aquila ovnen er ikke 
teknologisk udviklet i dag. Samtidig kræver det en stabil forsyning af biogas, der ikke 
er etableret i området.  

Direkte el-forsyning via solceller eller vindmøller er ikke realistisk for selve 
stenuldsproduktionen, idet den kræver en stabil og betydelig energitilførsel. 
Produktionen er afhængig af en kontinuerlig el-forsyning, og det vil kræve meget 
store anlæg for at kunne producere den nødvendige elektricitet med tilstrækkelig 
stabilitet.  

Mulighederne for alternativ forsyning af virksomheden med energi fra vindmøller 
undersøges. I området omkring virksomheden er beliggende mange, mindre 
ejendomme hvilket betyder at respektafstandene aht støj, skygge mv til fremtidige 
vindmøller reducerer mulighederne for placering af vindmøller tæt på virksomheden 
markant. Det syntes derfor ikke at være en realistisk mulighed og er ikke omfattet af 
dette projekt. Derimod synes mulighederne for placering af nye vindmøller ved 
erstatning af eksisterende, mindre vindmøller i vindmølleområder at kunne 
undersøges som en relevant mulighed.  

Elforsyning, hel eller delvist med solcelleanlæg er til en vis grad mulig, men det vil 
kræve et meget stort anlæg. For at kunne dække virksomhedens forbrug vil det 
kræve et anlæg som er ca. 1000 gange større end de husstandsanlæg der opsættes. 
Det er derfor ikke omfattet af nærværende projekt.  
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På baggrund af de opstillede alternativer kan det konkluderes at med den nuværende 
teknologi vil den planlagte nye ovn være det mest energieffektive alternativ, der 
findes i dag.  

Når ovnene  skal udskiftes om en årrække, kan det teknologiske billede have ændret 
sig, og der kan være mulighed for i højere grad at anvende vedvarende energi. Dette 
vil blive undersøgt som en del af kommende projekter. Virksomhedens arbejde med 
at anvende bedst tilgængelig teknologi er illustret i oversigtsboksen næste side. 
Derudover kan nævnes, at kravene til anvendelse af bedst tilgængelig teknologi 
stilles i forbindelse med miljøgodkendelsen. 

 

  

ROCKWOOL  er omfattet af BREF-dokumentet for glasindustrien. Dette er 
vedtaget af EU-kommisionen i marts 2012, og skal være implementeret senest i 
marts 2016 (der er generelt fastsat en tidsfrist på 4 år til implementering af et 
BREF dokument). Et BREF dokument er et teknisk dokument der har det 
primære formål at beskrive branchens processer og muligheder for at anvende 
renere teknologier og andre forureningsbegrænsende foranstaltninger samt at 
identificere de miljøpræstationer, der er opnåelige ved anvendelse af den bedste 
tilgængelige teknik  for den relevante branche. 
 
ROCKWOOLs overholdelse af BREF-dokumentets beskrivelser inkluderer 
følgende: 
 
• Indføre og følge et miljøledelsessystem. Virksomheden har et certificeret 

ISO 14001 system. 
• Energieffektivitet, det skal sikres at processer er energieffektive ved de i 

dokumentet angivne metoder. Virksomheden erstatter en eksisterende ovn 
med en mere energieffektiv ovn. Samtidig arbejdes løbende på 
energieffektivisering, og virksomheden er omfattet af DS/EN 50001. 

• Materialeopbevaring og håndtering, det skal sikres at der ikke sker 
forurening af omgivelserne. Hovedparten af materialerne opbevares i 
tanke, siloer og under tag. Enkelte fraktioner opbevares ikke under tag. For 
at sikre mod spredning af støv fejes og sprinkles med jævne mellemrum. 

• Generelle primære teknikker, som f.eks. overvågning af emissioner. 
Virksomheden har redegjort herfor og der indføres bl.a. en øget 
overvågning via kontinuerte emissionsmålere. 

• Emissioner til vand, hvor der er angivet en række grænseværdier. For at 
imødekomme dette, vil der blive udført separatkloakering på 
virksomheden, således at beskidt overfladevand fremover genanvendes i 
driften i højere grad end idag. 

• Reduktion af affaldsmængden fra produktionen. Virksomheden gør idag et 
stort arbejde for at sikre en lav affaldsproduktion, dette arbejde fortsættes. 
Dog vil der som følge af overholdelse af de kommende krav til emissioner 
fra luft, blive nødvendigt med røggasrensningsanlæg på begge ovne, hvilket 
betyder at der fremover vil komme en ny affaldsfraktion i form af 
restprodukt fra denne røggasrensning. 

• Støjdelen i BREF-dokumentet svarer til de støjkrav som er kendt i DK idag, 
og disse overholdes af virksomheden i projektet. 

• Specifikke BAT-konklusioner – emissioner til luft. Virksomheden har 
detaljeret redegjort for overholdelse af disse fremtidige grænseværdier. 
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5 Emissioner til luft  
 

5.1 Metode 
 
Vurderingen af eksisterende forhold for luftforurening tager udgangspunkt i den 
gældende miljøgodkendelse af ROCKWOOL fra 2004 [Nordjyllands Amt 2004] med 
efterfølgende ændringer, samt i den gældende BREF note [EU 2010+]. I 
godkendelsen er der fastsat vilkår for emissionsgrænseværdier, maksimale 
luftmængder og immissionsgrænseværdier. Endvidere fastsætter godkendelsen krav 
til diffus luftforurening og lugtgener.  

Fastlæggelse af emissioner 

Miljøgodkendelsen fra 2004 fastlægger krav til kontrol med luftforureningen, og 
resultaterne af denne kontrol er inddraget i vurderingen af virksomhedens 
emissioner. For den nye Aquilaovn inddrages resultater af målinger fra en 
tilsvarende ovn på ROCKWOOLs anlæg i Vamdrup og ROCKWOOLs anlæg i 
Holland. For de øvrige nye anlæg inddrages erfaringstal for tilsvarende nye 
ROCKWOOL anlæg andre steder i verden.  

Projektet omfatter medforbrænding af affald, og virksomhedens luftforurening skal 
derfor i fremtiden overholde grænseværdier for luftforurening som fastlagt i 
bekendtgørelse nr. 1451 om anlæg der forbrænder affald1 [MST 2012], i det omfang 
der i praksis benyttes affald som brændsel.  

For afkast fra processerne nedstrøms ovnene (spindekammer, hærdeovn, kølezoner 
og støvfiltre) betyder projektet ikke ændringer udover de nødvendige ændringer for 
opfyldelse af kravet til bedst tilgængelig teknologi jf. BREF-noten og hensynet til 
atmosfærisk deposition af kvælstof.  

Beregning af immission  

Ved beregning af ROCKWOOLs bidrag til immissionskoncentrationsbidrag er OML-
Multi PC-version 20030312/5.03 anvendt.  

 

5.2 Eksisterende forhold 
 

5.2.1 Luftforurening fra afkast 
Der er afkast fra en række delprocesser på ROCKWOOL. For hovedparten af 
afkastene bliver luften renset før udledning til omgivelserne. I tabel 4.1 er data for de 
eksisterende forhold vist. 

  

                                                           
1 Bekendtgørelse nr. 1451 af 20/12/2012 om anlæg, der forbrænder affald 
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Tabel 4.1 Afkastoversigt med angivelse af højder og nuværende 
rensningsforanstaltninger.  

Afkast Rensning Højde 

Kupolovn L9 Støvfilter, efterbrænder 79 m 

Kupolovn L10 Støvfilter, efterbrænder 79 m 

Spindekammer L9 Støvfilter 79 m 

Spindekammer L10 Støvfilter 79 m 

Hærdeovn L9 Efterbrænder 16 m 

Hærdeovn L10 Efterbrænder  16 m 

Kølezone L9 Posefilter 16 m 

Kølezone L10 Posefilter 16 m 

Industrifilter FDP Posefilter 12 m 

Industrifilter FDK Posefilter 12 m 

Industrifilter briketfabrik Posefilter 12 m 

Industrifilter belægning Posefilter 7 m 

Industrifilter granulat Posefilter 14,6 m 

Hærdehal, briketfabrik - 10 m 

Bindemiddelbygning - 7,5 m 
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5.2.2 Lugt 
I 2004 miljøgodkendelsen er der fastsat lugtgrænseværdier for faste afkast på 10 
LE/m³ til boliger i det åbne land og 6 LE/m³ til Øster Doense by. 

Endvidere fastsætter godkendelsen, at virksomhedens diffuse kilder ikke må give 
anledning til væsentlige lugtgener udenfor virksomhedens område.  

I 2002 blev der gennemført lugtmålinger på fabrikkens afkast. Resultaterne af 
målingerne er vist i tabel 4.3.  

Tabel 4.3: Lugtmålinger, resultater af lugtmålinger i 2002.  

Kupolovn L9 100.000 LE/sek 

Kupolovn L10 100.000 LE/sek 

Spindekammer L9 20.000 LE/sek 

Spindekammer L10 15.000 LE/sek 

Hærdeovn L9 3.000 LE/sek 

Hærdeovn L10 3.000 LE/sek 

Kølezone L9 4.500 LE/sek 

Kølezone L10 1.500 LE/sek 

Hærdehal, briketfabrik 3.500 LE/sek 

 
Der blev i 2002 foretaget OML-beregninger for lugt. Beregningerne viste 
overholdelse af grænseværdierne bortset fra en mindre overskridelse i Ø. Doense By, 
som der på daværende tidspunkt blev givet dispensation til. Grænseværdien blev 
således hævet fra 5 LE/m³ til 6 LE/m³. Nordjyllands Amt vurderede, at 
dispensationen på 1 LE/m³ var så lille, at det var uden betydning.  

Efter målingerne i 2002 blev gennemført, er der installeret efterbrænder på 
kupolovnene, hvilket forventes at have reduceret lugtemissionen yderligere. Dette 
begrundes i lugtmålinger på tilsvarende anlæg på ROCKWOOL´s fabrik i Vamdrup.  

5.2.3 Diffust støv 
Ud over støv fra faste afkast, som er beskrevet i afsnit 4.2.1 kan støv forekomme i 
tørre blæsende perioder fra diffuse kilder. Diffuse kilder er oplag af briketråvarer, 
nedknusning af ovnbund samt kørsel i udeområder. Diffuse støvgener forebygges via 
overrisling med vand fra sprinklere, som er etableret flere steder i området ligesom 
nedknusningsanlægget er forsynet med sprinklingssystem. Samtidig vandes og fejes 
områderne 2 gange om ugen. Hvis det vurderes nødvendigt, suppleres med 
yderligere vanding/fejning. På trods heraf, kan der i tørre blæsende perioder 
forekomme ophvirvling af støv. Der er dog ikke konstateret støvgener udenfor 
fabrikkens område.  

 
5.3 Vurdering af virkninger  

 
5.3.1 Anlægsfasen 

I anlægsfasen kan der på grund af gravearbejde og transport af jord og materialer 
forekomme emission af støv, der kan påvirke nærområderne. I anlægsfasen vil der 
blive truffet foranstaltninger til at forhindre støvgener ved naboer som ved den 
almindelige drift med sprinkling og vanding om nødvendigt. Alle anlægs- og 
byggeaktiviteter vil i overensstemmelse med lovgivningen blive anmeldt til 
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Mariagerfjord Kommune inden igangsætning (jf. bilag 1 – Bemærkninger fra 
Mariagerfjord Kommune).  

5.3.2 Driftsfasen 
Projektet, som giver øget kapacitet, kan gennemføres uden at øge væsentligt på 
luftforureningen fra ROCKWOOL og emissionen af ammoniak bliver reduceret.  
 
I det efterfølgende beskrives konsekvenserne af projektet, herunder: 
 
• De emissionsgrænseværdier, der forventes fastsat i miljøgodkendelsen 

• Virksomhedens emissioner som konsekvens af projektet 

• De beregnede imissionskoncentrationer 

• Lugtbidrag i omgivelserne  

• Valg af rensningsmetoder og rensningsgrad 

• Øvrige emissioner 

• Diffuse kilder 

Som en del af projektetetableres en ny 75 m høj skorsten. Den eksisterende høje 
skorsten er 79 m høj og øvrige afkast er mellem 8 og 25 m høje.  
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En oversigt over afkast i den fremtidige situation fremgår af tabel 4.4.  

Tabel 4.4 Oversigt over fremtidige afkast med angivelse af højder.  

Afkast  Højde Kommentar 

Kupolovn L9 79 m Samme som i dag (gl. 
skorsten) 

Aquilaovn L10 75 m Placeres i ny skorsten 

Spindekammer L9 79 m Samme som i dag (gl. 
skorsten) 

Spindekammer L10 75 m Placeres i ny skorsten 

Hærdeovn L9 79 m Flyttet til gl. stor skorsten 

Hærdeovn L10 75 m Placeres i ny skorsten 

Kølezone L9 16 m Samme som idag 

Kølezone L10 25 m Nyt afkast 

Industrifilter FDP  12 m Samme som i dag 

Industrifilter FDK 12 m Samme som i dag 

Industrifilter briketfabrik 12 m Samme som i dag 

Industrifilter belægning 7 m Samme som i dag 

Industrifilter granulat  14,6 m Samme som i dag 

Støvfilter fra Aquilaovn  chargering 15 m  Placeres v. ny chargering 

Støvfilter fra Aquilaovn  
affaldsdosering 

15 m Placering v. ny affaldshal 

Støvfilter fra kantskær L10 15 m Placering v. øvrige støvfiltre 

Hærdehal, briketfabrik  10 m Samme som idag 

Bindemiddelbygning 7,5 m Samme som i dag 

 
5.3.3 Emissioner 

Projektet medfører samlet set en række ændringer i emissionerne. De stoffer, der 
emitteres er vist i tabellerne i dette afsnit. Grænseværdierne for  stofferne er baseret 
på en kombination af kravene fra  bekendtgørelse om anlæg, der medforbrænder 
affald (BEK nr. 1451 af 20/12/2012), BREF [EU 2010+], behovet for reduktion af 
ammoniak og  at undgå merforsuring i Natura2000 områderne omkring fabrikken, 
og miljøgodkendelsen fra 2004.   

Anvendelse af nye alternative råmaterialer og brændsler forudsætter en konkret 
vurdering af stoffets sammensætning og evt. fastsættelse af supplerende 
grænseværdier i et tillæg til miljøgodkendelse, og vil ikke blive gennemført, før der 
foreligger vurdering af luftforureningen. Dette er nærmere beskrevet i kapitel 11.  

Vurdering vil blive gennemført på samme måde som beskrevet nedenfor, hvor der er 
taget udgangspunkt i medforbrænding af SPL samt bundaske med et 
restkulstofindhold > 10 %. 

Der ansøges om at medforbrænde maks. 40 % farligt affald, af den indfyrende 
brændselsmængde. I bilag 4 i BEK 1451 af 20/12/2012 er angivet en 
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beregningsformel til fastlæggelse af emissionsgrænseværdier. Formlen er en 
blandingsregel som tager udgangspunkt i røggasmængden fra hhv. ordinært 
brændsel og affald. Formlen sikrer at der reduceres forholdsmæssigt i emissionen fra 
forbrændingen svarende til den indfyrede affaldsmængde. Reduktionen af 
emissionsgrænseværdier knytter sig til relevante luftforureningsparametre.  

 
Tabel 4.5 Emissionsgrænseværdier, kupolovn 9 v. 10 % O2 

Stofnavn 

Flow Emission 
mg/Nm³ 

Emission 
mg/Nm³ Massestrøm 

g/h v. 0% 
affald 

Massestrøm 
g/h v. 40% 

affald Nm3/h, v. 
10%O2 

v. 0 % 
affald, 

v. 40 % 
affald,** 

Totalstøv 30.000 15 15 450 450 

SOx 30.000 1185 1185* 35550 35550 

CO 30.000 85 71 2550 2130 

NOx 30.000 423 423 12690 12690 

HCl 30.000 25 15 750 450 

HF 30.000 4 3,4 120 102 

Cd 30.000 0,15 0,15 4,5 4,5 

Hg 30.000 0,1 0,05 3 1,5 

∑(As, Co, Ni, Cd, 
Se, Cr+6) 30.000 0,5 0,5 15 15 

∑(As, Co, Ni, Cd, 
Se, Cr+6, Sb, Pb, 
Cr+3, Cu, Mn, V, 

Sn) 

30.000 1 1 30 30 

Dioxiner og 
furaner (ng/Nm3) 30.000  0,1 0 3 

Cd+Tl 30.000  0,05 0 1,5 

*) SOx grænseværdien på 1185 mg/Nm³ skal overholdes pr. 8. marts 
2016.  
**) Bekendtgørelse nr. 1451 bilag 4, afsnit 4. 
 
De emissionsgrænseværdier der er angivet ved afbrænding af 40 % affald er angivet 
under den forudsætning at affaldet har samme brændværdi som koks. Hvis affaldet 
har en lavere brændværdi vil emissionsgrænseværdierne blive korrigeret tilsvarende.  
 
For Aquilaovnen er emissionerne angivet i enheden g/h.  
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Tabel 4.6: Emissioner, Aquilaovn 

Stofnavn Flow Maksimal  
massestrøm g/h 

Totalstøv 25.000 340 

SOx 25.000 17.000 

CO 25.000 2500 

NOx 25.000 12.000 

TOC 25.000 300 

HCl 25.000 550 

HF 25.000 75 

Ammoniak 25.000 750 

∑(As, Co, Ni, Cd, Se, Cr+6) 25.000 6,8 

∑(As, Co, Ni, Cd, Se, Cr+6, Sb, Pb, Cr+3, 
Cu, Mn, V, Sn) 25.000 34 

Hg 25.000 2,5 

Cd 25.000 3,75 

 

Fra virksomheden er der, ud over procesafkast, placeret rumudsugningsafkast flere 
steder. Der sker ikke ændring herpå i forbindelse med ændring til anlæg til 
medforbrænding af affald. Der forventes at blive etableret luftindtag til køling af 
motorerne til de-SOx anlægget, men ingen afkast herfra.  

  



 

Del 2 Ikke-teknisk resumé og  del 3 VVM redegørelse 42 
 

De samlede emissioner fra alle afkast fra ROCKWOOL fabrikken, dvs. alle inklusive 
downstream processer er beregnet og ses i tabel 4.7 

Tabel 4.7 Samlet maksimale massestrøm for fabrikken som helhed. 
inklusive downstream processer. 

Stof 

g/h før 
udvidelse 

(beregnet på 
2004 

godkendelsen) 

g/h efter 
udvidelse v. 0 % 

affald 
g/h v. 40 % affald 

Totalstøv 16468 24620 450 

SO2/SOx 74700 52.550 39.050 

CO 7263 5050 4750 

NOx 20750 24.690 22.350 

TOC 12330 14626 14.626 

HCl 1245 1300 1.150 

HF 207,5 195 165 

Phenol 3854 5158 5158 

Formaldehyd 2308 2758 2758 

Dioxiner og furaner 
(ng/Nm3)     3 

Cd+Tl     2 

Hg 4,15 2,75 2,75 

H2S 208 0 0 

Ammoniak 49650 39154 39.154 

∑(As, Co, Ni, Cd, Se, 
Cr+6)   21,8 22 

∑(As, Co, Ni, Cd, Se, 
Cr+6, Sb, Pb, Cr+3, Cu, 

Mn, V, Sn) 
  64 64 

N2O   12.520 0 

N2O 15000 12520 12.520 

 

For de fleste af de emitterede stoffer sker der en moderat stigning i massestrømmen 
efter udvidelsen pga. den større aktivitet dvs. forøgelse af kg smelte pr. time. Det 
gælder for totalstøv, NOx, TOC, HCl og phenol.  

Ved medforbrænding af op mod 40 % affald af den samlede mængde energiråvare, 
ses et fald i forhold til uden affaldsmedforbrænding for CO og HCl, CO falder endda 
ift. nuværende drift. Det ses endvidere at massestrømmen på ammoniak falder 
markant, ligesom SOX falder efter nedsættelse af grænseværdien jf. tabel 4.5. 
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For nogle stoffer falder den samlede massestrøm. Det gælder for ammoniak uanset 
andelen af medforbrænding af affald. Selvom der for nogle stoffer sker en forøgelse 
af massestrømmen, gælder det for en række stoffer, herunder CO, HCl, og HF, at 
stigningen er forholdsmæssigt mindre end stigningen i produktionskapacitet på 30 
%. 

5.3.4 Immissioner og B-værdier  
Immissionskoncentrationen - bidraget til koncentration i omgivelserne - reguleres 
med B-værdier (bidrags-værdier). Til at vurdere om B-værdierne overholdes 
anvendes OML-modellen,der er en meterologisk spredningsberegning. 

Der er foretaget beregning af 99 % månedsfraktiler i OML til dokumentation af B-
værdi overholdelse.  

Beregningerne er gennemført på grundlag af data angivet i tabel 4.5 – 4.7. 
Dioxiner/furaner og tungmetaller er ikke medtaget pga. de lave emissioner.  

Tabel 4.8 Resultater af OML-beregninger  

Stof B-værdi 
mg/m3 

Beregnet højeste 
immissionskoncentration mg/m³ 

Totalstøv 0,08 0,07 

SO₂ 0,25 0,045 

CO 1 0,005 

NOx 0,125 0,026 

TOC 0,1 0,029 

HCl 0,05 0,01 

HF 0,002 0,0007 

Phenol 0,02 0,0049 

Formaldehyd 0,01 0,0025 

Ammoniak 0,3 0,039 

N2O 1 0,009 

Tabellen viser, at ROCKWOOL overholder alle B-værdier med god margin med 
undtagelse af støv, der er tæt på grænsen. De højeste værdier er lige udenfor 
virksomhedens skel.  

5.3.5 Lugtemission 
Som beskrevet i afsnit 4.2.2 blev der i 2002 gennemført lugtmålinger på fabrikkens 
afkast og foretaget OML beregninger for lugt. Beregningerne viste overholdelse af 
grænseværdien bortset fra en mindre overskridelse i Ø. Doense by, som der blev 
givet dispensation til.  

Der er efterfølgende installeret efterbrænder på begge kupolovne, hvilket har 
reduceret lugtemissionen fra disse afkast betydeligt.  

Indførelsen af nye brændsler vil kun kunne få betydning for lugtemission fra 
kupolovn L9 og Aquilaovnen L10. Lugtstofferne forbrændes i efterbrænderen på 
kupolovnen og tilsvarende i Aquilaovnen.  

I 2009 blev der lavet kontrolmålinger på Aquilaovnen i Vamdrup. Resultaterne af 
målingerne var en emission på 19.000 LE/s for Aquilaovnen. Samtidig blev der målt 
9.200 LE/s for Kupolovn Linie 6 i Vamdrup. Begge disse niveauer er væsentligt 
lavere, end hvad der blev målt på kupolovnene i Doense i 2002 (100.000 LE/s), hvor 
lugtgrænseværdien var overholdt.   
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Ud fra erfaringerne fra Vamdrup vurderes det samlet, at der vil være tale om en 
væsentlig reduktion af lugtstoffer i ROCKWOOLs afkast. I den nye miljøgodkendelse 
fastsættes lugtgrænsen i Ø. Doense by derfor til 5 LE. 

Når det nuværende bindemiddel substitueres med polyesteramid baseret 
bindemiddel (NSR) kan lugten ændrer karakter og nogle af lugtmålingerne tyder på, 
at lugtemissionen stiger for spindekammer og kølezone. For en nærmere beskrivelse 
af lugthensyn ved en fremtidig ændring af bindemiddel henvises til 
miljøgodkendelsen (jf. bilag 3). 

5.3.6 Rensning af emissioner til luft 
Røggas fra Kupolovn Linie 9 
Kupolovnsrøggassen renses først i støvfilter, dernæst i efterbrænder, som fjerner CO, 
reducerede svovlforbindelser og organisk stof.  Støvfilteret renser for støvpartikler 
ned til <0,1 μm i størrelse. Partiklerne opsamles i et posefilter. Rensningsgraden i 
støvfilteret er  > 99,9 %. Emissionen af støv efter filteret ligger på < 15 mg/Nm3 som 
for den almindelige drift, det meste af tiden < 10 mg/Nm3. Støvemissionen på ovnen 
er overvåget af støvvagt med alarm. 

Rensning af røggassen i efterbrænderen foregår ved afbrænding af de organiske 
stoffer ved 850 °C. Der er målt en betydelig emissionsreduktion (op til 99 %) af CO, 
acetaldehyd, TOC, phenol, formaldehyd, benzen, PAH og ammoniak, efter at 
efterbrænderne på Kupolovn linie 9 og daværende kupolovn linie 10 blev idriftsat.  

For at nedbringe emissionen af SOX etableres rensning enten inline eller som 
særskilt filter. Rensning sker med en sorbent, som betyder at der dannes et 
restprodukt.   

Røggas fra Aquilaovnen, linie 10 
Rensningen af røggassen består af  2 røggasrensningsanlæg og 2 støvfiltre. Et de-
NOx anlæg til rensning for NOx via et SNCR-anlæg (Selective Non Catalytic 
Reduction). Der renses med NH₃, og det fungerer på den måde, at der via en 
temperaturafhængig reaktion sker en reduktion af NOx til N2 (samt et de-SOx anlæg 
til rensning for SO₂, HCl og HF. Figur 4.3 viser opbygningen af 
røggasrensningsanlæggene.  
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Figur 4.3  Rensning af røg fra Aquilaovn. 
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Ved opstart og indkøring af den nye ovnlinie 10 forventes der i en periode på 1 -2 
mdr. at kunne være overskridelse af visse emissionsgrænseværdier (NOx, ammoniak, 
phenol og formaldehyd). Det skyldes at erfaringen viser, at der er processer, som skal 
køres ind, og operatører som skal oplæres etc., før der er tale om stabil drift. 
Støvfiltre og efterbrændere forventes at være i 100 % drift fra opstart, men der kan 
være en indkøringsperiode på nævnte emissioner fra Aquilaovnen og 
spindekammerfilteret på linie10. Disse forhold er beskrevet og reguleret i 
miljøgodkendelsen af projektet. 

Rensning af spindekammerluft fra begge linier. 
Støvfiltrene, der anvendes til rensning af spindekammerluften, er ROCKWOOLs 
standardtype, som anvendes på alle ROCKWOOLs fabrikker. Den forurenede luft 
ledes ind i et berokammer, hvor de tungeste partikler bundfældes. Herefter suges 
luften gennem et ”korthus” af filterplader, hvor støvpartiklerne afsættes. Filteret er 
opbygget med ROCKWOOL-plader som filtermedie. Pladerne udskiftes efter 
differenstrykket over filteret, dog mindst én gang pr. uge. Det bundfældede materiale 
og de brugte filterplader nedknuses i stangmølle, og genanvendes i 
cementbriketterne. Filtrene overvåges kontinuerligt under drift, ligesom driftsdata 
lagres i database. Forholdet filterarealet/luftmængden bliver større på den nye  L10’s 
filter og derfor bliver lufthastigheden gennem filtermediet lavere. Dette giver en 
større effektivitet, og dermed en lavere emission.  

Rensning af hærdeovnsrøggas fra begge linier 

Da hærdeprocessen foregår ved undertryk, og der samtidig bruges luft til 
opvarmningsfyr, opstår der en overskydende luftmængde indeholdende 
bindemiddelrester. Denne luft afbrændes på linie 9 ved min. 710oC. 
Afbrændingstemperaturen overvåges løbende. Rensningsgraden varierer fra 99 % 
for bindemiddelaerosoler til 75 % for ammoniak. Når den nye L10 idriftsættes flyttes 
afkastet fra hærdeovnen på linie 9 fra den nuværende placering, og op i den 
eksisterende store betonskorsten. Herved opnås en bedre spredning af røggassen. 

På den nye linie 10 sker rensning ved afbrænding ved en højere temperatur (850 °C), 
Dette betyder en maksimal emission på 40 mg ammoniak/Nm3.  

Rensning af kølezoneluft fra begge linier 

Kølezonen er forsynet med et posefilter på L9, der tilbageholder eventuelle uldtotter. 
På den nye L10 er der indbygget et ROCKWOOL standard modulfilter med 
ROCKWOOL-plader.  

Rensning af luft fra diverse støvfiltre 

Støvfiltrene til rensning af udsugningsluft med støv fra produktionsprocesserne er 
helt traditionelle posefiltre, hvor støvpartiklerne afsættes på ydersiden af poserne. 
Støvpartiklerne skydes herefter af igen med en trykluftimpuls, som successivt 
injiceres indvendigt i poserne. Partiklerne ledes herefter via en cellesluse og 
transport til stangmølle, hvor det nedknuses. Endeligt genanvendes materialet til 
cementbriketterne. Støvindholdet i afkastet reduceres til < 5 mg/Nm3.  

Der etableres et nyt posefilter, hvor al støvholdig luft fra siloer, knusning m.v. fra 
den nye chargeringsbygning til Aquilaovnen etableres.  
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5.3.7 Diskussion af øvrige emissioner 
Dioxiner dannes typisk ved temperaturer omkring 300-400 oC.  samt 
tilstedeværelsen af organisk materiale og chlor. Dioxiner fjernes ved afbrænding ved 
850 oC. og en opholdstid på et par sekunder hvilket svarer til de forhold 
virksomheden har i kupolovnsefterbrænderne. Sammensætningen af organisk 
materiale og chlor i ROCKWOOLs råvarer er betydelig anderledes end det der 
tyspisk ses i affaldsforbrændingsanlæg, hvilket mindsker sandsynligheden for 
dioxindannelse i  ovnene betragteligt. Der er tidligere målt for emission af dioxiner 
og furaner fra kupolovnene, og der er ikke fundet dioxiner i røggassen. 

Der er også fortaget dioxinmålinger på Aquilaovnen på fabrikken i Vamdrup. 
Resultatet ligger væsentligt under grænseværdien, hvilket stemmer fint overens med 
at der er ilt i overskud i Aquilas smelteproces. Et iltrigt (oxiderende) miljø hæmmer 
nemlig dannelsen af dioxiner. Også her er det gældende, at råvarerne som anvendes 
af virksomheden er væsentligt anderledes end på et affaldsforbrændingsanlæg. 

Brugen af SPL øger indholdet af Cl og F i chargen. ROCKWOOL anvender i dag SPL 
på koncernens tyske fabrikken, der således er godkendt som anlæg til 
medforbrænding af affald. Afledt heraf er krav om årlig måling af dioxiner, og 
resultaterne af disse målinger viser, at forbrændingsbekendtgørelsens krav til max. 
emission af dioxiner er overholdt. Seneste målinger fra november 2012 har vist en 
emission af dioxiner og furaner ved brug af SPL på 0,0021 ng I-TEQ/m3. 
Grænseværdien herfor er 0,1 ng I-TEQ/m3. 

5.3.8 Emissioner fra diffuse kilder 
Emissioner fra diffuse kilder vil som udgangspunkt være uændret i forhold til 
nuværende situation.  

De nye oplag af råvarer der etableres vil alle blive placeret i overdækket silo, men 
transporten vil fortsat være med gummihjulslæsser. Idet der fremover kun er en 
kupolovn bliver nedknusningsaktiviteten af ovnbund reduceret til den halve, dvs. fra 
4 gange årligt a 1 uge til 2 gange årligt. 

De støvreducerende tiltag der hidtil har været udført – i form af fejning og 
sprinkling, vil fortsat blive udført efter projektets gennemførelse.    

5.3.9 Kumulative virkninger 
ROCKWOOL er placeret i et landbrugsområde i god afstand fra andre 
industrivirksomheder etc. Det er derfor vurderet, at der med hensyn til langt de 
fleste emissioner ikke vil forekomme bidrag fra andre kilder, der kan påvirke de 
immissionsværdier, der er beregnet i tabel 4.8. 

En væsentlig undtagelse fra dette er emissionen af kvælstof fra 
landbrugsvirksomheder. Her er ROCKWOOL kun én bidragsyder blandt mange. 
Baggrundsbelastningen i Mariagerfjord Kommune er bestemt til 13,99 kg N/ha/år, 
se endvidere kapitel 7. 

 

5.4 Afværgeforanstaltninger  
 

5.4.1 Anlægsfasen 
Eventuelle støvgener i anlægsfasen vil blive forebygget ved at renholde og om 
nødvendigt sprøjte vand på arbejds- og kørselsarealer.  

5.4.2 Driftsfasen 
Ud over de rensningsforanstaltninger, der er beskrevet ovenfor, vurderes der ikke at 
være behov for afværgeforanstaltninger.  
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6 Støj  
 

6.1 Metode 
 
Vurderingen af støj tager udgangspunkt i støjkortlægning af ROCKWOOL, som blev 
gennemført i 2012. Den geometriske model, der indgår i denne kortlægning, er 
udgangspunkt for beregning af projektets støjmæssige konsekvenser.  

Den komplette støjkortlægning fra 2012 og beregninger af projektets 
støjkonsekvenser er udført af Grontmij, Acoustica. I beregningerne er anvendt 
beregningsmodellen fra EKSSTOJ til Sound PLAN version 7.0. Ajourføringen er 
udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 ”Beregning af 
ekstern støj fra virksomheder”.  

 

6.2 Eksisterende forhold  
 
ROCKWOOL ligger i det åbne land omgivet af landbrugsarealer og boliger i det åbne 
land. Den nærmeste bolig er ejendommen Kastanie Allé 4, der grænser op mod 
ROCKWOOLs lagerplads mod syd. De nærmeste boliger er vist på figur 5.1.  

Syd for virksomheden ligger landsbyen Øster Doense. Afstanden fra ROCKWOOL til 
den nærmeste bolig i Øster Doense er ca. 200 m.  

6.2.1 Støjgrænser 
Virksomhedens gældende støjgrænser er fastsat i Miljøstyrelsens miljøgodkendelse 
dateret 31. maj 2011. Der er en godkendt midlertidig lempelse af støjgrænsen ved 
Kastanie Allé 4, der grænser op mod ROCKWOOLs lagerplads mod syd. 
Dispensationen er gældende indtil 2016.  

Tabel 5.1 angiver virksomhedens støjgrænser i henhold til miljøgodkendelsen af 31. 
maj 2011, omhandlende midliertidig lempelse af støjgrænsen ved Kastanie Alle 4. 
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Tabel 5.1. Støjgrænser i henhold til miljøgodkendelsen af 31. maj 2011. Tallene er 
angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) afhængigt af tidsrum  

Tidsrum 
 
 
 
 

Område 

Mandag-
fredag  
kl. 6-18 
Lørdag  
kl. 6-14 

Lørdag  
kl. 14-18 
Søn- og 

helligdage  
kl. 6-18 

 
 

Alle dage  
kl. 18-22 

 
 

Alle dage  
kl. 22-6 

Kastanie Allé, indtil 1. juli 2016 55 50 52 50 

Alle boliger i det åbne land dog 
Kastanie Allé 4 først fra 1. juli 2016 

55 45 45 45 

 
Ud over grænseværdierne angivet i tabel 5.1 er der fastsat følgende for støjens 
maksimalværdier: 
 
• Fra kl. 22 til kl. 6 alle ugens dage må virksomhedens bidrag til 

maksimalværdien af støjniveauet i områder med boliger, herunder fritliggende 
boliger i det åbne land og i erhvervsområdet, hvor Kastanie Allé 4 er 
beliggende, ikke overskride de anførte natgrænseværdier med mere end 15 
dB(A) – målt med tidsvægtning FAST.  

• Ved Kastanie Allé 4 må overskridelsen dog være op til 18 dB(A) indtil 1. juli 
2016.  
 

6.2.2 ROCKWOOLs støjbelastning i 2012 
Grontmij, Acousticas rapport nr. P8.002.12 indeholder en beregning af den samlede 
støjbelastning i 6 referencepunkter:  

Rapporten belyser støjforholdene pr. marts 2012 i en situation, hvor virksomheden 
er i kontinuert drift alle ugens 7 dage med maksimal produktion. Det konkluderes, at 
med de grænseværdier, som er gældende i miljøgodkendelsen fra 31. maj 2011, ikke 
forekommer signifikante overskridelser af støjvilkårene i nogen af 
referencepunkterne.
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Figur 6.2.2.1 Referencepunkter til beregning af støjbelastning. Disse er amgivet med et R.
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6.3 Vurdering af virkninger 
 

6.3.1 Anlægsfasen 
I anlægsfasen vil der være støj fra transport af byggematerialer og jordarbejde samt 
fra byggeaktiviteter og montering af produktionsudstyr. Anlægsfasen forventes at 
vare ca. 9 måneder.  Mariagerfjord kommune kan, hvis det vurderes, at der er behov 
for det, - fastsætte krav vedr. grænseværdier og driftstider for arbejders udførelse (jf. 
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, nr. 639 af 13. juni 2012). Alle 
anlægs- og byggeaktiviteter vil i overensstemmelse med lovgivningen blive anmeldt 
til Mariagerfjord Kommune inden igangsætning (jf. bilag 1 – Bemærkninger fra 
Mariagerfjord Kommune). 

6.3.2 Driftsfasen 
Der er gennemført beregninger af den forventede fremtidige eksterne støjbelastning. 
Beregningerne er udført af Grontmij og afrapporteret i notat nr. N8.022.13 dateret 8. 
juli 2013 jf. Grontmij (2013b), suppleret med notat nr. N8.031.13 dateret 29. oktober 
2013. I beregningerne indgår de ændringer på virksomheden, der er beskrevet i 
afsnit 3.2, herunder bl.a. etablering af den nye Aquilaovn, nyt råvarelager, nyt de-
SOX-anlæg, nye kulsiloer, nyt fjernlager på den anden side af Rockwoolvej og 
omlægning af udvalgte køreveje.  

Endvidere medfører projektet nedlæggelse af en række støjkilder herunder den 
eksisterende bygning med CO efterbrænder og støjkilder i forbindelse med den 
eksisterende kupolovn L10, der nedlægges.  

Beregningerne er udført for 7 referencepunkter, som angivet i afsnit 5.2. Der er 
desuden  lavet kurver, støjisokurver over støjbelastningen fra fabrikken.   

Støjisokurver ses af næste side for udvalgte perioder (hverdage i dagsperioden og 
lørdage i natteperioden). 
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Figur 6.3.2.2 Støjisokurver af ROCKWOOLs støjbelastning på hverdage i dagperioden 
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Figur 6.3.2.3  Støjisokurver af ROCKWOOLs støjbelastning på lørdage (nat)
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Tabellen nedenfor viser støjbidraget fra fabrikken i 2012 (nuværende) og ved de 
fremtidige forhold for hverdage fordelt på dag-, aften og natperiode sammenholdt 
med grænseværdierne. I miljøgodkendelsen er der deuden støjgrænser for lørdage og 
søndage. Alle resultater af beregningerne findes i støjrapporten [Grontmij 2013b].  
De største ændringer i støjbelastningen i forhold til de nuværende forhold sker på 
hverdage.   

 

Tabel 5.2 Støjbidrag og grænseværdi i nuværende og fremtidig drift, ved 
ROCKWOOOL, Ø.Doense 

Reference
punkt 

Støjbídrag 
dB(A) 

Dag  
kl 6-18 

Aften 
kl- 18-22 

Nat 
kl. 22-6 

 Grænseværdi R1- R6 55 45 45 

R1 
Nuværende 49,0 43,3 43,5 

Fremtidig 44,3 43,2 43,4 

R2 
Nuværende 48,1 43,2 43,4 

Fremtidig 43,4 42,8 42,9 

R3 
Nuværende 48,0 42,8 42,6 

Fremtidig 54,2 45,0 44,9 

R4 
Nuværende 51,3 42,1 42,1 

Fremtidig 53,9 41,5 40,0 

R6 
Nuværende 46,1 42,1 41,6 

Fremtidig 52,6 39,7 39,9 

 Grænseværdi R7* 55 52 50 

R7 
Nuværende 53,4 51,7 52,6** 

Fremtidig 50,3 49,3 49,7 

 Grænseværdi R8 55 45 40 

R8 Nuværende 44,1 41,2 41,3 

 Fremtidig 42,2 40,9 40 

* Indtil 1. juli 2016 
** Støjbidraget overholder grænseværdien i dag, da det er indenfor 
ubestemtheden, som indregnes ved eksisterende forhold. 

 
Der vil blive udført nye støjmålinger igen når anlægget står færdigbygget hvilket giver 
det bedst mulige grundlag for at sikre overholdelse af støjgrænseværdierne. 

For at sikre den fremtidige støjgrænseværdioverholdelse ved R8, skal der inden 
idrifttagning af det nye anlæg foretages tilstrækkelig støjdæmpning.  

I miljøgodkendelsen er der stillet krav til maksimalværdien (LpAmaks,fast) i 
natperioden. Maksimalværdien må ikke overstige 60 dB(A). Ved Kastanie Allé 4 må 
niveauet dog være op til 68 dB(A) indtil 1. juli 2016.  
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Virksomhedens støjkilder er faste installationer, der stort set er i kontinuert drift hele 
døgnet med et konstant støjniveau. Maksimalværdien forekommer når der sammen 
med støjen fra de faste installationer også er støj fra køretøjer. 

Samlet vurdering 
Støjberegningerne viser således, at de gældende grænseværdier overholdes ved alle 
referencepunkter indtil den 1. juli 2016. Efter denne dato vil støjgrænseværdierne 
ikke kunne overholdes ved Kastanje Allé 4 (R7), hvis den eksisterende dispensation 
ikke forlænges.  

I dispensationen, der blev meddelt i 2011, blev der dels lagt vægt på omkostningerne 
til etablering af en støjskærm og dels, at ejeren/beboeren af Kastanie Allé 4 ikke 
ønsker, af støjskærmen etableres. Disse forhold påvirkes ikke af projektudvidelsen og 
de andre ændringer, der er omfattet af denne VVM-redegørelse. ROCKWOOL ønsker 
derfor, at dispensationen videreføres.  

 
6.4 Afværgeforanstaltninger 

 

Projektet omfatter de nødvendige støjdæmpninger for at sikre at støjgrænserne 
overholdes.  

Støjgrænseværdier fastsættes i miljøgodkendelsen, og det forudsættes, at 
støjdispensationen ved Kastanie Alle 4 fortsætter indtil 2016. Der er således ikke 
behov for afværgeforanstaltninger indtil dispensationen skal tages op igen. Der vil 
laves nye støjmålinger efter ibrugtagelse af nyt anlæg så det sikres at støjkravene 
bliver mødt. 
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7 Sikkerhedsforhold  
 

7.1 Metode 
 
Sikkerhedsforholdene hos ROCKWOOL er sammen med sikkerhedsprocedurerne 
detaljeret beskrevet i virksomhedens sikkerhedsdokument og den dertil hørende 
beredskabsplan. Materialet er godkendt af myndighederne.  

I dette kapitel beskrives sikkerhedsforholdene samt risikoen ved virksomhedens drift. 
Projektet medfører to nye stoffer samt øget kapacitet og anvendelse af et tredie stof. 
Disse beskrives nærmere i kapitlet. Fælles for stofferne er at der er lavet 
risikovurderinger, herunder vurdering af mulig dominoeffekt på øvrige oplag ved et 
evt. uheld. Fælles er desuden at der er beskrevet en række barrierer, der skal sikre 
maksimalt mod at der sker uheld ved oplag, håndtering og anvendelse af stofferne.   

 

7.2 Eksisterende forhold 
 
Virksomheden er i dag klassificeret som kolonne 2 virksomhed i henhold til 
risikobekendtgørelsen - Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14/12/2006 om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer [MST 2006]. 

Risikovirksomheder inddeles i to kategorier: kolonne 2 og kolonne 3 virksomheder. 
Kolonne 3-virksomhederne anvender eller oplagrer den største mængde farlige 
stoffer.  

Årsagen til at virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen er, at der er oplag af 
phenol (100 %) og formalin (37 %) til bindemiddelproduktion samt oplag af eget 
flyveaske (pga. indholdet af tungmetaller). Alle 3 materialer er klassificeret giftige, og 
dermed omfattet af risikobekendtgørelsens regler.  

Phenol og formalin opbevares i ståltanke, mens flyveasken opbevares i silo og 
transporteres i lukkede systemer. Sikkerhedsprocedurer er beskrevet i det 
eksisterende sikkerhedsdokument og beredskabsplanen.  

Virksomhedens nuværende aktiviteter er i øvrigt beskrevet i afsnit 3.1 (Eksisterende 
forhold), hvortil henvises. 

Der er foretaget en risikoanalyse i forhold til oplagene af phenol og formalin samt 
blandingen heraf i reaktoren. Risikoanalysen viser, at der kan ske udslip til 
omgivelserne ved modtagelse og opbevaring samt ved blandingen af kemikalierne. På 
baggrund heraf har virksomheden indført en række barrierer for at undgå at der sker 
udslip. Den værst tænkelige hændelse er at der sker en såkaldt ”run-away” reaktion, 
som kan finde sted hvis blandingen af kemikalier kommer ud af kontrol.  

Udover de barrierer som er lagt ind i systemet, for at sikre imod ”run-away” reaktion, 
er der lagt en slutbarriere ind i form af at der mekanisk automatisk bliver hældt en 
stor mængde vand i reaktoren, hvis den når en bestemt temperatur. Dette vil kvæle 
reaktionen helt, så en ”run-away” reaktion ikke opstår.  

Der er gennemført modelberegninger på en ”run-away” reaktion på den stedbundne 
risiko, som er den parameter, der beskriver risikoen for, at en person, der befinder sig 
uafbrudt og ubeskyttet på et givet sted, dør på grund af et uheld. Den stedbundne 
risiko afbildes som iso-risikokurver på et oversigtskort, hvor 10-6 iso-risikokurven 
definerer acceptkriterium. Det betyder, at udenfor kurven, som viser 10-6 er risikoen 
på niveau med, hvad man ellers udsættes for i samfundet. 
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Nedenfor ses kurven for ROCKWOOLs nuværende oplag. Den kurve, der viser 10-6 er 
orange. Det kan konkluderes, at 10-6 kurverne går ud over fabrikkens grund, men 
kun i mindre grad og berører ikke boliger. 

 

 
Figur 6.7.2.1 Risikokurver for nuværende aktiviteter hos ROCKWOOL. Orange, 

grøn og 
 mørkebrun kurve svarer til almindelige risici i samfundet, mens 
violet, blå, rød og gul kurve svarer til højere risici. 

 
ROCKWOOL har mange års samlet erfaring med fremstilling af bindemiddel, både i 
Doense men også på andre fabrikker. Der er historisk set ikke sket en ”run-away” 
reaktion med udslip fra reaktoren på en ROCKWOOL-fabrik. 

 

7.3 Vurdering af virkninger  
 
Som angivet i afsnit 3 omfatter de planlagte ændringer brug af alternative råvarer og 
brændsler samt et større oplag af ilt på fabrikkens grund. Der er 3 materialer, som 
specifikt har indflydelse på risikoniveauet. Disse materialer er SPL, ilt og kulstøv.  

Udvidelsen af fabrikken med oplag af ilt, SPL og kulstøv ændrer ikke på 
klassifikationen som kolonne 2 virksomhed. De eksisterende risikooplag fortsættes. 

SPL (spent pot lining) 
SPL er et materiale, som stammer fra aluminiumsfremstilling. Materialet påregnes 
anvendt som brændsel i kupolovnen.  

SPL er af nogle producenter klassificeret som giftigt på grund af risikoen for at 
kontakt med vand kan udvikle brandfarlige og giftige gasser (ammoniak, fosfin, brint 
og metan). Det vides således, at der er en risiko forbundet med transport og oplagring 
af SPL, og det er vigtigt at undgå, at SPL bliver vådt. SPL gennemgår en industriel 
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forarbejdning (sortering og knusning) inden det er egnet til brug i kupolovne. Det er 
primært i den industrielle forarbejdning og ved oplagring, at man skal være 
påpasselig. Når SPL’et først er forarbejdet og knust ned i passende størrelse er 
risikoen betydeligt minimeret, da mange af de kritiske stoffer er frigivet. SPL vil blive 
importeret til Danmark i forarbejdet stand. 

ROCKWOOL har erfaring med SPL fra koncernens tyske fabrikker. Det vides derfor, 
at afgasning af brint og methan kræver store mængder vand og lufttætte omgivelser 
for at udgøre en reel risiko. Herudover indeholder SPL salte af fluorider og cyanid.  

Transport 
SPL vil blive transporteret til virksomheden med lastvogne og containere som i dag 
for andre brændsler.  

Virksomheden vejforsynes fra Rockwoolvej, som er en kommunal vej i det åbne land 
med en hastighedsbegrænsning på 80 km/time. Person- og varetransport til 
ROCKWOOL sker som hovedregel via den Østjyske Motorvej, Hobrovej og 
Stenstrupvej. Lastbiler ledes således uden om landsbyen Øster Doense.  

Til- og frakørselsforhold ændres ikke. Da energi indholdet i SPL er lavere end i 
almindelige koks, vil der ske en øget lastbiltransport til fabrikken med brændsler og 
frakørsel af restprodukt fra røggasrensning. Den øgede transport vurderes at udgøre 
ca. 5 lastvogne dagligt, hvilket svarer til mindre end 5 % af den samlede kørsel – jf. 
kapitel 13. 

Al transport af farligt gods herunder farligt affald vil herudover ske i 
overensstemmelse med reglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. 
juni 2011 om vejtransport af farligt gods, som fastsætter regler for emballering mv. 

Brændslet SPL, der er dækket af EAK-koden 16 11 01, er i henhold til bekendtgørelsen 
omfattet af fareklasse 4.3 (stoffer, som udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med 
vand) og emballagegruppe III (mindre farlige stoffer). For dette materiale gælder 
følgende regler for transport (der henvises til Bek nr. 818 af 28. juni 2011 samt bilag 
4):  

• Skal transporteres i vandtætte bulkcontainere 
• Må ikke transporteres i våd eller varm tilstand.  
• Under håndteringen (pålæsning, aflæsning og håndtering) skal der træffes 

foranstaltninger til at sikre, at materialet ikke kommer i berøring med vand. 
 

Det vurderes, at disse regler sikrer, at risici knyttet til transport af farligt affald må 
betragtes som acceptable.  Der vil blive iværksat afhjælpende foranstaltninger i 
tilfælde af uheld ved transport.  

Oplag 
SPL samt alle andre brændsler og råmaterialer klassificeret som affald vil blive 
opbevaret indenfor det areal på virksomheden, hvor regnvand opsamles og anvendes 
i produktionen.  

SPL vil hos ROCKWOOL blive opbevaret tørt i silo. Videre transport fra 
opbevaringsanlæg til indfyring sker med gummihjulslæsser.  

Det er ROCKWOOLs erfaring fra bl.a. koncernens tyske fabrikker, at disse procedurer 
sikrer, at der ikke er reelle risici ved brug og oplagring af SPL. Transport af SPL fra 
lager til indfyring vurderes ikke at udgøre en risiko selv i regnvejr, fordi SPL som 
nævnt kræver store vandmængder for at afgasse.   

Ilt 
Virksomhedens oplag af ilt øges til 108 tons. I praksis betyder det, at der opsættes et 

https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=125512
https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=125512
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nyt iltbatteri, hvor det eksisterende iltbatteri er placeret. Virksomheden overvejer 
efter en vis driftsperiode at fremstille ilt selv såfremt det er økonomisk rentabelt. 

Iltanlægget vil blive drevet og serviceret af en underleverandør, som får ansvar for at 
sikre, at alle sikkerhedsregler og procedurer overholdes. Dette er en almindelig måde 
at gøre det på for virksomheder, der anvender ilt i produktionen. 

Ilt anvendes som hjælpestof til Aquilaovnen og føres i rør hen til selve ovnen. Ilt er et 
brandfarligt stof og er derfor medtaget i risikovurdering og nye beregninger af 
stedbunden individuel risiko. Resultatet af disse beregninger er vist i figur 6.2. Det 
ses at den orange kurve for 10-6 på risikoen ændrer sig og flytter sig ca. 100 m i østlig 
retning. Kurven berører dog ikke beboelsen øst for virksomheden. Placeringen af 
iltanlægget har i den forbindelse været vurderet, og resultatet er at den anførte 
placering er den bedste, idet iltanlægget ellers kommer tættere på intern trafik, øvrige 
oplag etc. 

 

Figur 6.2 Risikokurver for fremtidige aktiviteter hos ROCKWOOL med større 
oplag af ilt. Orange, grøn og mørkebrunkurve svarer til almindelige risici i 
samfundet, mens 
violet, blå, rød og gul kurve svarer til højere risici. 

Kulstøv 
Som brændsel til Aquilaovnen anvendes kulstøv, der opbevares i 2 nye siloer. Kulstøv 
er omfattet af ATEX-reglerne2, da det er eksplosivt, hvilket betyder at der etableres 
en række supplerende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre mod eksplosion.  

Der er foretaget beregninger af hvor stort område der berøres, såfremt der sker en 
eksplosion af en kulstøvssilo. Konklusionen på beregningen, som er foretaget af DNV 

                                                           
2 http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/eu-regler/produktdirektiver/materiel-t-
eksplosionsf-atmosfaere-atex.aspx 



 

Del 2 Ikke-teknisk resumé og  del 3 VVM redegørelse 59 
 

(Det Norske Veritas) er, at den direkte risiko ved en tankeksplosion er begrænset 
(risikoen for dødsfald er negligerbar på afstande > 10 m). Anbefalingen om at sikre 
vinduer indenfor en radius på 100 m (dvs. på selve virksomheden) mod sprængning 
pga. trykbølger, vil blive fulgt. 

7.4 Afværgeforanstaltninger  
 
Nuværende drift samt den planlagte udvidelse er godkendt af Risikomyndighederne, 
bestående af Arbejdstilsynet, Politiet, Beredskabet samt Miljøstyrelsen. Såfremt der 
ændres på det godkendte, må det ikke ske, uden at Risikomyndighederne har 
godkendt det. Det betyder også, at såfremt virksomheden i stedet for køb og oplagring 
af ilt i stedet påbegynder egenproduktion af ilt, så skal det vurderes af 
risikomyndighederne inden det iværksættes, idet det giver anledning til ændringer i 
sikkerhedsdokumentet.  

Al produktion, hvor der anvendes risikostoffer, sker under overvågning af 
sikkerhedsuddannet personale. Denne overvågning sikrer sammen med de barrierer 
som er etableret, at der kan gribes ind, inden der opstår en uønsket situation. Når der 
ikke er produktion er områderne aflåst.  

Der er udarbejdet en række procedurer og instrukser, som skal overholdes i den 
daglige drift hvor risikostofferne håndteres. Der afholdes desuden jævnlige kurser for 
operatører omkring sikkerheden, ligesom der udføres både interne og eksterne audits 
i risikoområderne for at sikre at sikkerhedsniveauet fastholdes højt.  

I tilfælde af uheld med vejtransport af SPL vil der som standard foranstaltning blive 
fortaget oprydning således, at det tabte materiale i det omfang, dette er praktisk 
muligt opsamles. Er dette ikke muligt vil der ske anmeldelse af spildet til 
alarmeringscentralen i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse om 
vejtransport af farligt gods (BEK 788 af 27/06/2013). Ligeledes i overensstemmelse 
med reglerne vil der efterfølgende ske anmeldelse af uheldet til Beredskabsstyrelsen. 
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8 Fauna og flora, herunder Natura 2000 
områder og bilag IV arter  

 
8.1 Metode 
 
Dette kapitel indeholder en kortlægning af naturværdier, samt en vurdering af, 
hvordan disse bliver påvirket af projektet. De forhold der behandles er beskyttede 
naturtyper efter § 3 i naturbeskyttelsesloven, særligt beskyttede arter (bilag IV-arter) 
samt flora og fauna generelt, herunder rødlistede og fredede arter.  

Der er gennemført en foreløbig Natura 2000-konsekvensvurdering for Natura 2000-
områder i nærheden af ROCKWOOL. For Villestrup Ådal (H222) kunne en væsentlig 
påvirkning som følge af den store reduktion i kvælstofdeposition ikke udelukkes, og 
for dette område er der derfor også gennemført en fuld Natura 2000-
konsekvensvurdering. 

Kapitlet er en sammenfatning baseret på baggrundsrapporten ”Baggrundsrapport 
natur – flora og fauna samt Natura 2000 vurdering. COWI for ROCKWOOL A/S, 
oktober 2013”, der er vedlagt som bilag 5. For en mere detaljeret vurdering henvises 
til denne.  

I forbindelse med kortlægningen af naturværdier er der foretaget feltbesigtigelser 
med eftersøgning af bilag IV-arter. Mariagerfjord Kommune har registreret og 
tilstandsvurderet § 3 beskyttede naturtyper i 2012. Resultaterne fra området op til 
3.000 meter fra ROCKWOOL er inddraget i kortlægningen. 

Vurderingerne af påvirkninger er lavet på baggrund af viden om projektet, herunder 
særligt beregning af depositionen af kvælstof, forsurende stoffer og tungmetaller. 
Beregningsmetoden for disse depositioner, som er den væsentligste påvirkning som 
projektet medfører, er detaljeret beskrevet i baggrundsrapporten for natur (bilag 5 – 
kapitel 7), hvor antagelser og forudsætninger ved beregningen også fremgår. 

Hvordan kvælstof, svovldioxid og tungmetaller kan påvirke naturinteresser, f.eks. i 
form af eutrofiering og forsuring er ligeledes beskrevet nærmere i 
baggrundsrapporten for natur i kapitel 6. 

 

8.2 Eksisterende forhold 
 
Landskabet omkring ROCKWOOL er på overordnet niveau kendetegnet ved at være 
et åbent, hovedsageligt intensivt dyrket, kuperet landskab med mange spredte, 
mindre landbrug. Landskabet er særligt karakteristisk ved de mange dødishuller, dvs. 
vandhuller, hvor en isblok blev efterladt i en lavning ved isens tilbagetrækning efter 
sidste istid. De skovbevoksede arealer er især tilgroede moseområder og mindre 
nåleplantager. 

8.2.1 § 3-områder 
Alle heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev med et samlet areal over 
2.500 m², alle vandløb som er udpeget i kommuneplanen, samt søer over 100 m² er 
omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Loven beskytter de nævnte naturtyper mod 
indgreb som medfører ændringer i tilstanden, f.eks. i form af bebyggelse, opdyrkning, 
anlæg, tilplantning, dræning og opfyldning. Beskyttelsen omfatter også aktiviteter 
som gennemføres udenfor områderne, men som påvirker ind i områderne. 
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Tabel  7.1 Areal og antal af vejledende registreringer af § 3-beskyttet natur i 
op til 3 km’s afstand fra ROCKWOOL, Ø. Doense. 

Naturtype Areal ha. Antal 

Eng 59,7 95 

Hede 2,4 7 

Mose 75,4 128 

Overdrev 30,8 41 

Sø 40,0 246 

Sum 208,3 517 

 

 

Figur 7.1  Beliggenheden af den § 3-beskyttede natur i en 3 km’s radius 
omkring ROCKWOOL A/S. 
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Søerne dominerer antalsmæssigt § 3-forekomsterne. Det isoleret set mest 
interessante naturområde er Gandrup Sø med omgivelser. Selve søen er en tidligere 
lobeliesø, og fremstår stadig nogenlunde klar med sandbund og udbredt dække af 
grundskudsplanten strandbo, liden siv og stedvist kransnålalger. Omgivelserne består 
af næringsfattige moser, vandhuller og sumpskove. Søen er imidlertid blot B-målsat 
og angives i vandplan for hovedvandsopland Mariager Fjord at have en dårlig 
økologisk tilstand. 

 

Figur 8.2.1.2  Gandrup Sø og omgivelser set mod vest  

En stor del af moserne vest for ROCKWOOL kan karakteriseres som fattigkær med 
sur bund, udbredt dække af tørvemosser og relativt få arter. Så godt som alle disse 
moser er under tilgroning med især arter af pil, birk, pors, samt stedvis lodden 
dueurt, tagrør, bredbladet dunhammer, lyse-siv og blåtop.  

De ferske enge er helt overvejende omlagte, grøftede/drænede og næringsberigede 
arealer med dominans af trivielle arter som eng-rapgræs, kryb-hvene, fløjsgræs, rød-
svingel samt lyse-siv. 

De få heder (tørre heder) er under tilgroning med næringselskende højstauder som 
hindbær, stor nælde, gederams, træer og buske og lyngen udkonkurreres på hederne 
af græsser som bølget bunke og rød svingel.  

Overdrevene er primært sure overdrev, men stedvist især nær Lundgårds Bæk mod 
øst, findes også kalkoverdrev. En meget stor del af overdrevene er lige som hederne 
uden pleje og under tilgroning med højstauder og vedplanter. 

Registreringen af § 3-beskyttet natur er foretaget af Mariager Fjord Kommune i 2012. 
Der henvises i øvrigt til baggrundsrapporten for natur (bilag 5, afsnit 10.1) for 
tilstandsvurdering og beskrivelse. 
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8.2.2 Bilag IV-arter & fredede, rødlistede og sjældne 
arter  

Flagermus, odder, markfirben, odder og fire padder som er omfattet af bilag IV 
vurderes på baggrund af deres overordnede udbredelse og biologi at kunne 
forekommer i området omkring ROCKWOOL. 

Flagermus 

10 arter af flagermus forekommer i Himmerland og vurderes at kunne findes i 
projektområdet. Der er ikke foretaget eftersøgning af flagermus i forbindelse med 
projektet, så der er intet kendskab til den nøjagtige forekomst af arter og individer.De 
ti arter og deres biologi er nærmere beskrevet i baggrundsrapporten for natur.  

Odder 

Odder er udbredt i området, men vurderes at være relativt fåtallig i lokalområdet. 

Markfirben 

Det er uvist om markfirben forekommer i området, men der vurderes at være meget 
få velegnede levesteder. 

Padder 

Stor vandsalamander, spidssnudet frø, strandtudse og løgfrø vurderes potentielt at 
kunne forekomme. 55 søer som er vurderet egnede for padder er blevet eftersøgt for 
forekomst indenfor en radius af 3 km fra ROCKWOOL i 2012. Stor Vandsalamander 
blev fundet som larve eller voksent individ i 4 vandhuller, spidssnudet frø blev fundet 
i 21 vandhuller, mens løgfrø og strandtudse som yngler spredt og sparsomt i 
Himmerland, ikke blev fundet i forbindelse med eftersøgningen.  

Fugle 

Bortset fra enkelte strejfende individer af rød glente, rørhøg, dværgfalk, hedehøg og 
hvepsevåge samt to rapporteringer af større flokke af rastende sangsvaner, en lille 
præstekrave og en aurora-sommerfugl, er der ingen fund af bemærkelsesværdige 
fugle indenfor projektområdet. Rørhøgen kan reelt være en ynglefugl omkring 
Gandrup og Hvarre søer. De øvrige arter vurderes at være trækfugle, da der ikke 
vurderes at være velegnede yngleområder i projektområdet, som det ser ud i dag. 

Fredede arter og øvrige arter 

Alle danske arter af padder og krybdyr er fredede. Butsnudet frø og skrubtudse er vidt 
udbredte i områdets vandhuller, ligesom lille vandsalamander blev fundet i 8 
vandhuller og snog og hugorm blev observeret.  

Området er levested for en lang række af arter af fugle, pattedyr, insekter, svampe 
osv. som er almindelige i Danmark, og det åbne område rummer en bestand af harer, 
ræv og rådyr. Der er ikke yderligere viden om særlig sårbare eller 
bemærkelsesværdige arter. 

 

8.3 Projektets påvirkninger 
 
De typer af ændringer, som potentielt kan medføre væsentlige påvirkninger på 
naturværdierne, er vist i tabel 7.2. Det ses, at det kun er vurderet at være 
emission/deposition af miljøfremmede stoffer og næringsstoffer der potentielt kan 
påvirke naturmæssige værdier væsentligt.  
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For øvrige forhold vurderes en væsentlig påvirkning at kunne udelukkes, og disse 
forhold er derfor ikke nærmere beskrevet. F.eks. vurderes påvirkninger af 
naturværdier i anlægsfasen at kunne udelukkes.  

Tabel 7.2  Potentielle væsentlige påvirkninger af naturværdier. 

Ændringer/ 
påvirkningsfakt
orer 

Potentiel virkning Vurderet relevans ifht. væsentlig 
påvirkning 

Ændret 
arealinddragelse 

Arealmæssig udvidelse af virksomheden, 
således at naturarealer 
ødelægges/inddrages midlertidigt eller 
permanent til bygninger, lager, 
transportveje mm. Også bygninger i 
højden, f.eks. nye, højere skorstene, master 
o. lign, kan potentielt resultere i en 
væsentlig påvirkning af faunaen. 

Ingen – udvidelser sker alene på 
agerjord udlagt til erhverv. Ny 
skorsten har ca. samme højde som 
den eksisterende. 

Lys, støj, støv, 
trafik mv. 

Ændret intensitet/omfang, styrke, periode, 
længde osv. kan teoretisk set påvirke fugle, 
flagermus, insekter mm. 

Ingen – der sker ikke væsentlige 
ændringer i omfang, styrke, længde af 
støjog  støv. 

Der opsættes lysmaster på ny 
lagerplads, men der er ikke vurderet 
at være nogen væsentlig påvirkning på 
bilag IV arter, herunder 
fourageringsmuligeheder og 
ledeljnjer. 

Mht. trafik vil der være øget trafik på 
adgangsvejen mellem anlægget og 
landevejsnettet. Trafikken øges her i 
forbindelse med projektet, men vejen 
krydser ikke spredningskorridorer for 
evt. bilag IV-arter. 

Overfladeafstrømn
ing/udledning 

Udledning til grøfter og vandløb Der vil blive etableret 
separatkloakering og ske udledning af 
regnvand til kommunal 
regnvandsledning. Overfladevand fra 
potentielt forurenede oplag sker til 
lukket system til anvendelse som 
procesvand. Der sker ingen udledning 
af forurenet vand til recipienter og der 
vurderes ikke at være nogen 
væsentlige påvirkninger fra 
overfladevandafstrømning/udledning
er 

Emission/depositi
on af 
miljøfremmede 
stoffer og 
næringsstoffer 
 

Ændret belastning af miljøfremmede 
stoffer og næringsstoffer kan betyde 
ændrede livsvilkår for og 
konkurrenceforskydning mellem arter i den 
hjemmehørende, naturlige flora og fauna. 

Relevant. Der sker markante fald i 
depositionen af ammoniak. 
Depositionen af NOX og SOX falder 
således at den samlede deposition af 
forsurende forbindelser (NOx og SOX) 
reduceres. For tungmetaller falder 
depositionen af cadmium og kviksølv 
mens  der ses stigninger i  
depositionen af de øvrige metaller 
(bly, kobber og arsen, nikkel og krom) 
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For at kunne vurdere påvirkningen som følge af deposition af miljøfremmede stoffer 
og næringsstoffer, er de beregnede depositioner i forskellige afstande før og efter 
projektets gennemførsel beregnet. 

8.3.1 Beregnede depositioner 
Beregningerne af depositioner er behæftet med en del usikkerheder. Som 
udgangspunkt er der anvendt worst-case scenarier. Det vil sige, at der er foretaget en 
række konservative antagelser, For eksempel forudsættes det, at intet stof afsættes 
undervejs til den pågældende lokalitet, ligesom det forudsættes, at der ikke sker 
nedbrydning eller omsætning undervejs. Ligeledes er der taget udgangspunkt i den 
største immision i en given afstand fra fabrikken, uanset retning. Alt sammen 
faktorer, der betyder at depositionsberegningen er konservativ. For en detaljeret 
beskrivelse af baggrunden for beregningerne og de antagelser der er gjort, henvises til 
baggrundsrapporten for natur. 

Kvælstof 

For kvælstof sker der en betydelig reduktion i den udledte mængde hvilket især 
skyldes reduktion i udledningen af ammoniak (se tabel 7.3).  

Tabel 8.3.1.3  Oversigt over kvælstofdepositionens maksimale størrelse  i 
forskellige afstande fra fabrikken på ROCKWOOL hhv. før og efter 
projektets ansøgte produktionsændringer. Tallene viser alene bidraget 
fra ROCKWOOL. Den totale kvælstofdeposition på et givent areal består 
desuden af den generelle baggrundsbelastning/år (beregnet for hele 
Mariager Fjord Kommune i 2011).  

Kvælstof (NH₃ og NOX) 

Afstand FØR EFTER Forskel 
 

(m) 
Deposition (kg 

N/ha/år) 
Deposition (kg 

N/ha/år) 
Deposition (kg 

N/ha/år) 

Baggrunds-
deposition (kg 

N/ha/år) 

100 162,5 17,6 -144,9 

13,99 

182 250,9 17,7 -233,2 

300 83,6 12,8 -70,9 

400 50,4 11,0 -39,4 

600 29,5 9,2 -20,3 

920 21,7 7,7 -14,0 

1350 14,6 6,0 -8,6 

2500 9,5 4,0 -5,5 

3300 6,5 2,9 -3,5 

4500 4,7 2,1 -2,5 

6100 3,0 1,4 -1,5 

6300 2,9 1,4 -1,5 

9000 2,0 1,0 -1,0 

12.000 1,5 0,8 -0,7 

15.000 1,2 0,6 -0,6 
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Forsuring 

Der sker et fald i depositionen af forsurende forbindelser, hvilket skyldes en nedsat 
udledning af SOx og NOX (se Tabel 8.3.1.4) 

Tabel 8.3.1.4 Oversigt over den maksimale deposition af forsurende stoffer (SOx 
og NOX)  
i forskellige afstande fra fabrikken på ROCKWOOL hhv. før og efter 
projektets ansøgte produktionsændringer. Tallene viser alene 
bidraget fraROCKWOOL. Den totale deposition på et givent areal består 
desuden af den generelle baggrundsbelastning (beregnet for hele 
Mariager Fjord Kommune i 2011). 

Forsuring (SOX og NOX) 

Afstand FØR EFTER Forskel 
  

(m) 
Deposition 
(keq/ha/år) 

Deposition 
(keq/ha/år) 

Deposition 
(keq/ha/år) 

Baggrunds-
deposition 

(keq/ha/år) 

(efter) Procent af 
baggrunds-

niveau 

100 0,1087 0,0001 -0,1086 

0,287 

0,0 

182 0,1231 0,0053 -0,1178 1,8 

300 0,1159 0,0362 -0,0797 12,6 

400 0,1258 0,0623 -0,0635 21,7 

600 0,1497 0,0978 -0,0520 34,1 

920 0,1614 0,1140 -0,0474 39,7 

1350 0,1408 0,1006 -0,0402 35,1 

2500 0,0951 0,0678 -0,0273 23,6 

3300 0,0691 0,0498 -0,0194 17,4 

4500 0,0484 0,0346 -0,0138 12,1 

6100 0,0326 0,0237 -0,0090 8,3 

6300 0,0315 0,0229 -0,0086 8,0 

9000 0,0228 0,0168 -0,0061 5,9 

12.000 0,0189 0,0140 0,0049 4,9 

15.000 0,0168 0,0126 -0,0042 4,4 

 
Som det fremgår, sker der et fald i depositionen af forsurende forbindelser i alle de 
vurderede afstande. Den største ændring sker i en afstand af 182 m fra fabrikken, 
hvor depositionen af forsurende forbindelser falder med 0,1178 keq/ha/år (ændring 
fra 0,1231 keq/ha/år til 0,0053 keq/ha/år). De angivne estimater for deposition er 
konservative og tager ikke højde for vækstoptag, processer med kvælstof/ ammoniak 
eller jordens bufferevne 
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Tungmetaller 
I forhold til det økotoksikologiske jordkvalitetskriterie er de to mest kritiske 
tungmetaller cadmium og kviksølv, da der her ses den mindste årrække førend det 
pågældende økotoksikologiske jordkvalitetskriterie overskrides.  
 
De økotoksikologiske jordkvalitetskriterier repræsenterer de stofniveauer i jord, 
hvorunder der ikke forventes at forekomme toksiske effekter på planter og dyr i 
jordmiljøet. 
 
For begge disse sker der et fald i depositionen som følge af projektet. For cadmium 
sker der helt tæt på ROCKWOOL (afstand af 100 m) en overskridelse af det 
økotoksikologiske jordkvalitetskriterie efter 77 år, hvilket er 15 år senere end ved før-
scenariet. For kviksølv sker overskridelsen efter 176 år, hvilket er 60 år senere end 
ved før-scenariet. I større afstand sker overskridelsen først efter endnu flere år. I en 
afstand af 3.300 m, hvor det nærmeste Natura 2000-område findes, sker 
overskridelsen således efter 905 år for kviksølv (216 år mere end i 0-scenariet) og 428 
år for cadmium (62 år mere end i 0-scenariet).  
 
For bly, nikkel, krom, kobber og arsen sker der en stigning i depositionen for alle 
afstande. Helt tæt på ROCKWOOL (afstand af 100 m) vil der dog gå henholdsvis 1396 
år førend Ni er overskredet, 4.394 år førend Pb er overskredet, for Cu er det 2270 år, 
As 3539 år og Cr 17.375 år. Alle i forhold til det økotoksikologiske 
jordkvalitetskriterie. 
 
Tabellerne på de næste sider viser eksemplet på beregningen for cadmium og 
kviksølv (koncentrationen i jordmatricen) samt en oversigt over den beregnede 
depositionen af samtlige tungmetaller i fremtidig drift. Der henvises i øvrigt til 
baggrundsrapporten for natur. 



 

Del 2 Ikke-teknisk resumé og  del 3 VVM redegørelse 68 
 

Tabel 8.3.1.5  Koncentration i jordmatricen for cadmium. 
Cadmium  Cd 

Afstand  FØR EFTER Forskel  Baggrundsdep
osition 

 Økotoks. 
jordkvalitetskri

terier 

Baggrundsniveau 
for 

dyrkningslaget  

Antal år for overskridelse 
af økotoks. jordkval.krit 

EFTER 

forøgelse/ 
reduktion af antal 

år Forskel 

(m) Koncentration (µg/kgTS/år) 
 

(mg/kgTS)  mg/kgTS) (år) (år) 

100 1,55 1,23 -0,32 0,075 0,3 0,2 77 15  

182 0,94 0,75 -0,19 121 22  

300 0,59 0,50 -0,09 175 25  

400 0,52 0,45 -0,07 190 23  

600 0,50 0,43 -0,07 198 24  

920 0,47 0,39 -0,08 214 31  

1350 0,40 0,32 -0,07 251 40  

2500 0,26 0,21 -0,05 349 54  

3300 0,20 0,16 -0,04 428 62  

4500 0,13 0,11 -0,03 548 69  

6100 0,08 0,07 -0,02 711 70  

6300 0,08 0,06 -0,01 720 69  

9000 0,05 0,04 -0,01 878 59  

12000 0,04 0,03 -0,01 928 55  

15000 0,04 0,03 -0,01 958 53  

Tabel 7.6 Koncentration i jordmatricen for kviksølv     

Kviksølv  Hg 

Afstand  FØR EFTER Forskel  Baggrundsdep
osition 

 Økotoks. 
jordkvalitetskri

terier 

Baggrundsniveau 
for 

dyrkningslaget  

Antal år for overskridelse 
af økotoks. jordkval.krit 

EFTER 

forøgelse/ 
reduktion af antal 

år Forskel 
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(m) Koncentration (µg/kgTS/år) (mg/kgTS)  mg/kgTS) (år) (år) 

100 0,64 0,41 -0,23 

0,033 0,1 0,022 

176 60 

182 0,39 0,25 -0,14 274 88 

300 0,24 0,17 -0,08 391 108 

400 0,21 0,15 -0,06 425 109 

600 0,20 0,14 -0,06 441 111 

920 0,19 0,13 -0,06 475 127 

1350 0,16 0,11 -0,05 552 151 

2500 0,11 0,07 -0,04 751 193 

3300 0,08 0,05 -0,03 905 216 

4500 0,05 0,04 -0,02 1.127 232 

6100 0,03 0,02 -0,01 1.412 227 

6300 0,03 0,02 -0,01 1.427 226 

9000 0,02 0,01 -0,01 1.685 188 

12000 0,02 0,01 0,00 1.764 178 

15000 0,01 0,01 0,00 1.808 168 
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Tabel 8.3.1.7 Deposition af tungmetaller i forskellige afstande fra Rockwool, efter at projektet er gennemført. 

Tungmetaller  Eftersituation 

Afstand Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) Nikkel (Ni) Bly (Pb) Krom (Cr) Arsen (As) Kobber (Cu) 

(m) Deposition (µg/m2/år) Deposition (µg/m2/år) Deposition (µg/m2/år) Deposition (µg/m2/år) Deposition (µg/m2/år) Deposition (µg/m2/år) Deposition (µg/m2/år) 

100 196,7 589,6 983,5 3931,3 983,5 983,5 3074,2 

182 120,5 361,1 602,4 2408,0 602,4 602,4 1897,8 

300 79,7 238,9 398,5 1592,6 398,5 398,5 1317,7 

400 72,1 216,1 360,6 1441,6 360,6 360,6 1225,6 

600 68,9 206,6 344,9 1374,9 344,9 344,9 1186,1 

920 62,9 188,5 314,5 1259,1 314,5 314,5 1060,7 

1350 51,8 155,5 259,5 1039,2 259,5 259,5 864,3 

2500 33,9 101,4 169,3 677,9 169,3 169,3 552,3 

3300 25,4 76,2 127,3 508,4 127,3 127,3 411,0 

4500 17,2 51,6 86,0 343,5 86,0 86,0 277,6 

6100 10,5 31,5 52,5 209,6 52,5 52,5 170,9 

6300 10,2 30,6 51,0 204,0 51,0 51,0 166,6 

9000 6,2 18,7 31,1 124,6 31,1 31,1 104,2 

12.000 5,2 15,7 26,1 104,2 26,1 26,1 88,7 

15.000 4,7 14,1 23,5 94,4 23,5 23,5 79,6 
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8.3.2 Vurdering af påvirkning af § 3 naturområder 
Projektet har følgende beregnede virkninger: 

• Projektet vil betyde et markant fald i emissionen af ammoniak og deraf følgende 
fald i størrelsen af kvælstofdeposition fra ROCKWOOL. Størrelsen af faldet 
afhænger af, i hvilken afstand fra ROCKWOOL den enkelte naturtype findes. 

• Projektet vil betyde en reduceret deposition af forsurende forbindelser, som 
følge af en samlet set reduceret udledning af NOx og SOX.  

• Projektet vil betyde en ændret deposition af tungmetaller. Der sker en reduceret 
deposition af cadmium og kviksølv. For de øvrige sker der en stigning i 
depositionen.  

Kvælstof 
Faldet i N-deposition varierer med afstanden fra ROCKWOOL. I en afstand af 600 m 
fra anlægget falder N-depositionen med 20,3 kg N/ha/år, til et fremtidigt niveau 
(inklusive baggrundsdeposition på 13,99 kg N/ha/år) på 23,2 kg N/ha/år. For 
naturtyperne (kalkholdige overdrev, ferske enge og kalkrige moser og væld samt 
rigkær) der ligger i denne afstand fra ROCKWOOL, vil øverste tålegrænse ikke 
længere være overskredet. 

2500 m fra anlægget falder depositionen med 5,5 kg N/ha/år til et fremtidigt niveau 
(inklusive baggrundsdeposition på 13,99 kg N/ha/år) på 17,99 kg N/ha/år. For de 
ovennævnte naturtyper samt våd hede, tør hede, fattigkær og hedemoser, løvskov og 
nåleskov der ligger i denne afstand fra ROCKWOOL, vil øverste tålegrænse ikke 
længere være overskredet. 

For øvrige af de nævnte naturtyper, vil øverste tålegrænse fortsat være overskredet, 
bl.a. da baggrundsdepositionen (13,99 kg N/ha/år) er højere. For disse vil den 
positive virkning derfor være mindre.  

Samlet set har naturtilstanden på § 3-naturtyperne ved projektets gennemførelse 
mulighed for atter at kunne få et påvirkningsniveau, som på sigt muliggør opnåelse af 
en god naturtilstand og en øget biodiversitet. Der kan således forventes en gradvis 
forbedring af naturtilstanden i løbet af en årrække, efterhånden som det tilførte 
overskud i jorden optages, omsættes og udvaskes.  

For en række moser og enge i en afstand på 500-2500 m’s afstand vurderes den reelle 
N-deposition på § 3-arealerne efter produktionsændringerne at ligge midt i 
tålegrænseintervallet eller tæt på den laveste tålegrænse. Ifølge teorien er det netop i 
områder, hvor den konkrete belastning kan ændres fra at ligge over tålegrænsen til at 
nærme sig (eller gå under) den laveste tålegrænse, at nedbringelse af belastningen 
har størst positiv effekt. Der kan således forventes en gradvis forbedring af 
naturtilstanden i løbet af en årrække, efterhånden som det tilførte overskud i jorden 
optages, omsættes og udvaskes. Den forudgående, lange påvirkning med store 
mængder kvælstof og resulterende, ringe tilstand af vandhuller og terrestriske 
naturtyper betyder imidlertid, at det kan være nødvendigt med en indledende 
genopretningsindsats for at modvirke det høje næringsstofniveau i jorden og vandet. 
Dette ligger dog udover evt. afværgeforanstaltninger, som ansøger kan blive forpligtet 
til ved en godkendelse af projektet. 
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Forsuring 
Projektet vil betyde en reduceret deposition af forsurende forbindelser, som følge af 
en samlet set reduceret udledning af NOx og SOX. Tålegrænsen for forsuring for 
terrestriske naturtyper er i dag ikke overskredet for nogen naturtyper, og ændringen 
vurderes derfor ikke at have reel betydning for naturtyperne.  

For søer er der ikke opstillet konkrete tålegrænser i forhold til forsuring. Lavalkaline 
søer med alkalinitet under 0,2 meq/L er potentielt forsuringstruede (Søndergaard et 
al 2003). Da der sker en reduktion, vurderes en tilstandsændring af søer som følge af 
forsuring at kunne udelukkes. 

 

Tungmetaller 
For at kunne vurdere virkningerne på beskyttet natur skal depostitionen ses i forhold 
til de økotoksikologiske jordkvalitetskriterier eller kvalitetskriterierne for vand for de 
enkelte tungmetaller. Disse kriterier repræsenterer de stofniveauer i jord og vand, 
hvorunder der ikke forventes at forekomme toksiske effekter på planter og dyr.  

I forhold til det økotoksikologiske jordkvalitetskriterie og toksiciteten er de to mest 
kritiske tungmetaller cadmium og kviksølv. For begge sker der et fald i depositionen 
som følge af projektet. For cadmium sker der ved nærmeste § 3 område (afstand af 
300 m) en overskridelse af det økotoksikologiske jordkvalitetskriterie efter 175 år (25 
år mere end ved før-scenariet). For kviksølv sker overskridelsen efter 391 år (108 år 
mere end ved før-scenariet). For begge tungmetaller er dette mere end fem gange så 
lang tid som anlæggets levetid. For de øvrige tungmetaller overskrides det 
økotoksikologiske jordkvalitetskriterie først efter mere end 2.000 år (ved 300 m). 
Helt tæt på ROCKWOOL (afstand af 100 m) vil der gå henholdsvis 1396 år førend Ni 
er overskredet, 4.394 år førend Pb er overskredet, for Cu er det 2270 år, As 3539 år og 
Cr 17.375 år. 

For både vand og jord er der vurderet på afstanden 300 m. Det skyldes at det 
nærmeste vandhul ligger i denne afstand fra afkast på ROCKWOOL, mens vandhuller 
længere væk, vil opleve en mindre påvirkning. Det nærmeste § 3-naturområde ligger 
knap 400 m væk og det er derfor ligeledes valgt at se på afstanden 300 m for jord, se 
tabellen nedenfor.  

Tabel 7.8 Koncentration af tungmetaller i jord ved en afstand på 300 m fra 
ROCKWOOL 

Koncentration af tungmetaller i jord som følge af deposition fra ROCKWOOL  

Metal FØR EFTER Baggrundsd
eposition 

Økotoks. 
jordkvalitetskriterie 

Antal år før 
overskridelse 

 µg/kg TS/år µg/kg 
TS/å µg/Kg TS/år Mg/kg TS (år) 

Hg 0,24 0,17 0,033 0,1 391 

Cd 0,59 0,50 0,075 0,3 175 

Ni 0,59 0,83 0,46 10 2716 

Pb 2,36 3,32 0,46 50 10.063 

Cu 2,36 3,32 1,5 30 4566 

As 0,59 0,83 0,18 10 7794 

Cr 0,59 0,83 0,18 50 34.075 
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Både depositionen af kviksølv og cadmium (de to toksiske metaller med det korteste 
antal år inden overskridelse af økotoksikologisk jordkvalitetkriterie) falder. Med den 
fremtidige deposition af Cd vil der gå 175 år, før det økotoksikologiske 
jordkvalitetskriterie er overskredet i de naturområder, der ligger nærmest 
ROCKWOOL. Der vil ikke ske en overskridelse af kriterierne i anlæggets levetid. 
Overskridelsen vil ske efter et tidsrum, som er mere end 5 gange så langt som 
levetiden for anlægget. Derfor vurderes en påvirkning af terrestrisk dyre- og planteliv 
at kunne udelukkes.  

For vandløb gælder, at der er stor vandbevægelse og dermed vil der ikke ske en 
opkoncentration af tungmetaller i vandfasen som følge af længere tids deposition, på 
samme måde som det kan være tilfældet for en sø. For vandløb gælder endvidere , at 
der vil være et langt højere vandskifte og dermed vil koncentrationen være som 
minimum en faktor 100 lavere. For vandløb vurderes en overskridelse af 
kvalitetskriterierne derfor helt at kunne udelukkes. En væsentlig påvirkning af 
vandløbet vurderes derfor at kunne udelukkes.  

Påvirkninger af større søer som f.eks. Gandrup Sø kan ligeledes udelukkes, bl.a. på 
grund af den større afstand og søens større dybde og dermed vandvolumen. 

Vurderingen for samtlige tungmetaller ses af baggrundsrapporten. Den ændring af 
deposition af tungmetallerne som projektet medfører, vurderes at være uden 
betydning for tilstanden på § 3-arealerne i området. 

Projektet vurderes at være uden betydning for den økologiske integritet og 
sammenhængskraft af § 3 områder. 

8.3.3 Vurdering af påvirkning af bilag IV arter 
Fald i næringsbelastningen kan med tiden betyde, at forholdene på levestederne 
forbedres i form af mere klarvandede og næringsfattige vandhuller.  

En reduceret deposition af forsurende forbindelser vil ikke medvirke til en forringelse 
af levestedernes kvalitet. Da de søer, der vil være sårbare over for en øget deposition 
af forsurende forbindelser, er søer, der i forvejen har en naturligt lav pH, med lav 
alkalinitet, vurderes det, at de forsuringstruede søer som udgangspunkt ikke er 
egnede som levested for stor vandsalamander - da arten ikke trives i sure vandhuller. 
Spidssnudet frø lever i modsætning til stor vandsalamander også i sure vandhuller.  

Da en påvirkning af vandhuller i nærheden af ROCKWOOL som følge af deposition af 
forsurende forbindelser har kunnet udelukkes, vurderes denne art heller ikke at blive 
væsentligt påvirket af udvidelsen. Det kan derfor konkluderes, at der ikke sker en 
forringelse af ynglelokaliteter for stor vandsalamander og spidssnudet frø, og en 
påvirkning af artens økologiske funktionalitet vurderes derfor at kunne udelukkes. 
Som det er redegjort for ovenfor, vurderes det, at deposition af tungmetaller ikke vil 
have væsentlig negativ betydning for søernes kvalitet. Selvom tungmetaller 
akkumuleres gennem fødekæden og derfor kan ophobes i enkeltindivider af stor 
vandsalamander og spidssnudet frø, er der ikke kendskab til studier, hvor dette har 
vist sig som et problem for padder.  

Bestande og levesteder af markfirben vurderes ikke umiddelbart at blive påvirkede af 
projektet, men eventuelle levesteder vil på sigt påvirkes positivt af den faldende 
næringsbelastning og deraf følgende lavere tilgroningsrate i vegetationen på 
markfirbens levesteder.  Fald i næringsbelastningen kan med tiden betyde, at 
forholdene på levestederne forbedres i form af mere klarvandede og næringsfattige 
vandhuller.  
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Det vurderes, at der ikke sker en forringelse af ynglelokaliteter for stor 
vandsalamander og spidssnudet frø, og en påvirkning af artens økologiske 
funktionalitet vurderes derfor at kunne udelukkes.  

Yderligere vurderes det, at deposition af tungmetaller ikke vil have væsentlig negativ 
betydning for søernes kvalitet. Selvom tungmetaller akkumuleres gennem fødekæden 
og derfor kan ophobes i enkeltindivider af stor vandsalamander og spidssnudet frø, er 
der ikke kendskab til studier, hvor dette har vist sig som et problem for padder.  

Bestande og levesteder af markfirben vurderes ikke umiddelbart at blive påvirkede af 
projektet, men eventuelle levesteder vil på sigt påvirkes positivt af den faldende 
næringsbelastning og deraf følgende lavere tilgroningsrate i vegetationen på 
markfirbens levesteder. Deposition af tungmetallerne vurderes ikke at kunne påvirke 
levesteder for markfirben.  

Løgfrø og strandtudse vurderes ud fra feltkortlægning og indsamling af eksisterende 
data at være fraværende i påvirkningszonen, og projektet vurderes derfor ikke at 
påvirke disse arter. Selv hvis arterne skulle forekomme, vurderes en væsentlig negativ 
påvirkning at kunne udelukkes.  

Yngle- og rasteområder for arter af flagermus og odder vurderes ikke umiddelbart at 
kunne påvirkes af projektet. På sigt vil den faldende kvælstofdeposition kunne have 
en lille positiv effekt på arternes fourageringsområder, da færre næringsstoffer 
generelt betyder større biodiversitet og dermed større fødeudbud for flagermus og 
odder. Flagermusenes yngle- og rasteområder er primært tilknyttede gamle træer og 
bygninger (i sjældne tilfælde miner og bunkers), som ikke påvirkes af projektet.  

Markante nye lyskilder vil potentielt kunne tiltrække eller skræmme nogle arter af 
flagermus, men heller ikke dette vurderes at være af betydning. Der sker ændringer i 
form af opsætning af nye lyskilder (master) på den nye færdigvarelagerplads ved 
siden af den eksisterende bygningsmasse. Lyskilderne indrettes så nabobeboelser 
ikke generes, dette betyder desuden at der alene oplyses på pladsen. Nærheden af den 
eksisterende bygningsmasse på ROCKWOOL samt områdets nuværende anvendelse 
(agerjord) vil reducere en mulig påvirkning og lysgener vurderes således ikke at være 
væsentlige for levesteder og bestande.  

Odderbestanden i påvirkningszonen (ca. 3 km’s radius) vurderes at være meget lille. 
De ændringer, der sker som følge af nedsat ammoniakdeposition og deposition af 
forsurende forbindelser, vurderes ikke at være betydende faktorer i forhold til 
udbredelsen af odder. Derfor vurderes odder ikke at blive påvirket af projektet.  

Projektet vil samlet set være uden betydning for den økologiske funktionalitet og 
sammenhæng på bilag IV-arternes levesteder. 

8.3.4 Flora og fauna i øvrigt 
Projektet har samlet set positive eller neutrale konsekvenser for plante- og dyrelivet 
især som følge af en nedsat kvælstofdeposition. Projektområdet er i dag uden særlig 
betydning for sjælden eller sårbar natur, og projektet vil derfor være uden markant 
betydning for forekomst, udbredelse og bestandsstørrelser af fugle, insekter, svampe 
osv. da det ikke i sig selv kan bringe sjældne naturværdier til området. Det vil 
imidlertid på sigt især gavne de planter og dyr som er tilknyttet de sure, 
næringsfattige søer, moser og vandhuller omkring Vebbestrup og Gandrup Sø.  

 
8.4 Foreløbig Natura 2000-konsekvensvurdering 

Habitatdirektivet kræver jf. art. 6 stk. 3, at alle planer og projekter, der væsentligt kan 
påvirke bevaringsmålsætningen for et Natura 2000-område, skal underkastes en 
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konsekvensvurdering. Af habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 
2007) fremgår, at der er krav om at gennemføre en foreløbig vurdering af planer og 
projekter, for at vurdere, om de kan påvirke et eller flere Natura 2000-områder 
væsentligt. Hvis den foreløbige vurdering viser, at et projekt kan have en væsentlig 
påvirkning, skal der laves en egentlig konsekvensvurdering. 

Der er derfor gennemført en foreløbig vurdering med henblik på at vurdere, om 
produktionsændringerne ved ROCKWOOL kan påvirke et eller flere Natura 2000-
områder væsentligt. Da den foreløbige vurdering ikke kunne udelukke en væsentlig 
påvirkning af et eller flere områder og dets udpegningsgrundlag, blev der udført en 
egentlig konsekvensvurdering.   
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Figur 7.3  Kort som viser ROCKWOOLs beliggenhed i forhold til de 
nærmest beliggende Natura 2000-områder i Himmerland. 
Numrene viser habitatområdenummeret. 

8.4.1 Identifikation af Natura 2000-områder, der kan 
blive påvirket 

I relativ nærhed af ROCKWOOL findes tre Natura 2000-områder: N222/H222 
Villestrup Ådal, N18/H20/F3/F4 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø og 
N22/H22 Kielstrup Sø. Områdernes placering i forhold til ROCKWOOL A/S fremgår 
af Figur 7.3. Den præcise afstand mellem ROCKWOOL og Natura 2000-områderne 
kan ses i tabel 7.9 og på Figur 7.4. Tallene angiver den mindste afstand mellem 
Natura 2000-området og ROCKWOOL og for store dele af områderne vil afstanden 
derfor være større. Ud fra et forsigtighedssynspunkt er der i denne foreløbige 
vurdering taget udgangspunkt i den mindste afstand mellem projektet og Natura 
2000-områderne. 

En påvirkning af alle øvrige Natura 2000-områder vurderes umiddelbart at kunne 
udelukkes på grund af afstand. Dette gælder også de to områder H30 Lovns 
Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk og H223 
Kastbjerg Ådal.  

På Figur 7.4 over nærliggende Natura 2000-områder er der vist påvirkningsområde 
ud til 15 km afstand fra ROCKWOOL. Der er valgt at vise dette store område, da 
modelberegninger for N viser, at der ud til 15 km vil være en ændring i depositionen, 
der er større end de 0,6 kg N/ha/år, som er den grænse, DCE (Danmarks 
Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet) har opstillet i forhold til mulige effekter på 
naturområder. I den foreløbige vurdering af påvirkninger af habitatområder er vi 
startet med at se på mulige konsekvenser i de nærmest beliggende områder, og viser 
denne ingen negativ påvirkning, vil vi ikke se yderligere på mere fjernt liggende 
Natura 2000-områder. 

Tabel 7.9 Oversigt over de Natura 2000-områder som ligger nærmest 
ROCKWOOL. Tabellen viser habitatområdenummer, afstand, 
retning og størrelsen af baggrundsdepositionen for kvælstof og 
forsurende forbindelser. (*) på basis af DCE2011-data på 
kommuneplan for Mariagerfjord Kommune). 

Habitatområde 
nr. 

Afstand/ retning (km 
og retning)  

Baggrundsdeposition 
* (kg N/ha/år)  

Baggrundsdeposit
ion (keq/ha/år) 

H222 3,3/ Ø 13,99 0,287 

H22 6,3 / SØ 13,99 0,287 

H20/F3/F4 6,1 / N 13,99 0,287 

 
Natura 2000-områderne vurderes at kunne blive påvirket som følge af ændringer i 

• deposition af kvælstof (især ammoniak) der medfører eutrofiering 

• deposition af kvælstofoxider (NOx) og svovforbindelser (SOX) som medfører 
forsuring 

• deposition af tungmetaller som ophobes i jorden eller vandområder og 
potentielt kan bioakkumuleres 
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Figur 7.4  Placering af Natura 2000-områder i nærheden af ROCKWOOL. 

Koncentriske afstandscirkler viser, hvor langt væk fra anlægget de 
enkelte områder ligger.  

 

8.4.2 Udpegningsgrundlag 
Udpegningsgrundlaget for EF-Habitatområde H222, H18 og H22 samt EF-
fuglebeskyttelsesområde F3 og F4 fremgår af baggrundsrapporten for natur (bilag 5) 
som der henvises til. Det drejer sig om en lang række af både naturtyper og arter, 
hvoraf en del er prioriterede. 

8.4.3 Vurdering af de mulige påvirkningers 
væsentlighed 

Projektets betydning for Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag er vurderet 
på baggrund af beregninger af depositionens størrelse og udbredelse hhv. før og efter 
de ansøgte produktionsændringer på ROCKWOOL A/S. Nedenfor er der for hvert af 
de tre Natura 2000-områder vurderet, hvorvidt en væsentlig påvirkning kan 
udelukkes.  

8.4.4 N222/H222, Villestrup Ådal 
H222 er det Natura 2000-område, der ligger tættest på anlægget, i en afstand af 
3.300 m. Området ligger stik øst for ROCKWOOL. Den fremherskende vindretning i 
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Danmark er fra vest-syd/vest mod øst-nord/øst, hvilket betyder, at 
kvælstofdepositionen overvejende sker mod øst-nord/øst. Derfor vil dette område i 
praksis oftere være udsat for deposition fra ROCKWOOL.  

Kvælstofdeposition 

For N222/H222 viser beregningen, at der sker et fald i kvælstof depositionen som 
følge af ændret udledning fra ROCKWOOL. I den del af habitatområdet, hvor faldet 
(og depositionen) er størst, det vil sige tættest på ROCKWOOL, i en afstand af 3.300 
m, nedsættes depositionen som følge af emissioner fra ROCKWOOL fra 6,5 kg 
N/ha/år til 2,9 kg N/ha/år. Det vil sige en positiv ændring på 3,5 kg N/ha/år. 
Baggrundsbelastningen i området er i dag på 13,99 kg N/ha/år. Både den tidligere og 
den fremtidige deposition af kvælstofforbindelser ligger over tålegrænsen for en 
række af de naturtyper der findes i Natura 2000-området.  

Projektets virkning i området er et fald i kvælstofdeposition. Da der er tale om et fald, 
vurderes en væsentlig negativ konsekvens af projektet at kunne udelukkes. En 
væsentlig positiv konsekvens for arter og naturtyper i området kan ikke udelukkes, da 
depositionen ligger over tålegrænser for naturtyperne og da ændringen er meget 
markant (22 %).  

Deposition af forsurende forbindelser 

I N222/H222 viser beregningen at der sker en reduktion i depositionen af forsurende 
forbindelser som følge af udvidelsen af ROCKWOOL. I en afstand af 3.300 m, vil 
depositionen af forsurende forbindelser som følge af emissioner fra ROCKWOOL 
falde fra 0,0691keq/ha/år til 0,0498 keq/ha/år. Det vil sige et fald på 0,0194 
keq/ha/år. Baggrundsbelastningen i området er i dag på 0,287 keq/ha/år. Det 
betyder at den samlede deposition af forsurende forbindelser i Natura 2000-området 
ændres til 0,3368 keq/ha/år. Som for kvælstof er der tale om en konservativ 
betragtning jf. beregningsforudsætningerne. 

Den samlede fremtidige deposition af forsurende forbindelse på 0,3368 keq/ha/år er 
markant lavere end tålegrænserne for terrestriske naturtyper. Der er ikke opsat 
tålegrænser for habitatnaturtyperne i forhold til forsuring, men de vurderes at være 
sammenlignelige med tålegrænser for terrestriske naturtyper. Det vil sige på 
henholdsvis 0,9-2,4 keq/ha/år for fersk natureng og overdrev og 0,8-2,7 keq/ha/år 
for løvskov (0,8-2,2 keq/ha/år for egeskov). Selv hvis tålegrænserne er halvt så store 
for habitatnaturtyper, vil der fortsat ikke være tale om en overskridelse.  

Da tålegrænserne ikke overskrides, vurderes en væsentlig påvirkning af 
habitatnaturtyper og terrestriske levesteder for arter at kunne udelukkes.  

For søer og vandløb findes ikke en tålegrænse for deposition af forsurende 
forbindelser. Vandløb vurderes ikke at være sårbare overfor forsuring. Det skyldes 
bl.a. vandbevægelse og at det især er fysiske forhold der er bestemmende for 
vandløbets tilstand.   

I N222 er der kortlagt to forekomster af brunvandede søer (3160). Søerne er kortlagt i 
2007 i forbindelse med DEVANO, og begge søer blev dengang vurderet at være 
påvirket af eutrofiering og uden eller næsten uden (<5 %) undervandsvegetation. I 
søen med undervandvegetation var de registrerede arter kors-andemad, sideskærm 
(submers) og sphagnum (Miljøportalen). For søer gælder, at der er lav afsætning til 
selve vandfladen, da ruheden er tæt på 0 og da søerne er placeret lavt i terrænet. 
Derfor vil depositionen være væsentlig mindre end for øvrige naturtyper. På 
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baggrund af disse data vurderes søerne ikke at være særligt sårbare over for 
forsuring.  

Hverken i naturplanen eller i basisanalysen for N222 er forsuring nævnt som en 
trussel. I stedet er tilførsel af næringsstoffer (N-deposition og tilførsel af 
næringsstoffer fra dyrkede arealer) de væsentligste trusler for naturtypen.  

På baggrund af ovenstående forhold, vurderes en væsentlig påvirkning af naturtyper i 
habitatområde N222 at kunne udelukkes da:  

• Der sker et fald i depositionen af forsurende forbindelser 

• forsuring ikke er nævnt som en væsentlig trussel 

• de kortlagte søer i området ikke vurderes at være værdifulde/sårbare 

• baggrundsbelastningen med forsurende forbindelser er faldet markant og 
således tidligere har været meget højere end tilfældet er i dag. 

Deposition af tungmetaller på jord 

I N222/H222 viser beregningen at der sker en stigning i deposition af en række 
tungmetaller som følge af udledninger fra ROCKWOOL. I den del af habitatområdet, 
hvor depositionen er størst, det vil sige tættest på ROCKWOOL, i en afstand af 3.300 
m, fremgår depositionen af de enkelte stoffer af tabel 7.10: 

Tabel 8.4.4.10 Koncentration af tungmetaller i jorden som følge af deposition fra 
ROCKWOOL og baggrundsdeposition i en afstand af 3.300 m fra 
ROCKWOOL, hvor Natura 2000-område N222 begynder.  

Koncentration af tungmetaller som følge af deposition fra 
ROCKWOOL 

Metal FØR EFTE
R 

Baggrun
d 

Økotoks. 
jordkvalitetskr

iterie 

Antal år 
før 

overskrid
else 

 
µg/kg 
TS/år 

µg/kg 
TS/år 

µg/Kg 
TS/år Mg/kg TS  

Hg 0,08 0,05 0,033 0,1 905 

Cd 0,20 0,16 0,0750 0,3 428 

Ni 0,20 0,27 0,46 10 4837 

Pb 0,79 1,06 0,46 50 25.043 

Cu 0,68 0,86 1,5 30 8597 

As 0,20 0,27 0,18 10 17.614 

Cr 0,20 0,27 0,18 50 61.478 

 

Det fremgår af Tabel 8.4.4.10, at ROCKWOOL bidrager med relativt høje 
depositioner af tungmetaller i forhold til baggrundsdepositionen.  

For ingen af de nævnte tungmetaller sker der som følge af projektet en overskridelse 
af de økotoksikologiske jordkvalitetskriterier. Cadmium er med et "råderum" på ca. 
428 år det mest kritiske metal i forhold til det økotoksikologiske jordkvalitetskriterie, 
men 428 år er markant længere tid end anlæggets levetid. De økotoksikologiske 
jordkvalitetskriterier repræsenterer de stofniveauer i jord, hvorunder der ikke 
forventes at forekomme toksiske effekter på planter og dyr i jordmiljøet. Da disse ikke 
overskrides, vurderes det, at deposition af tungmetaller fra røggasudledningen er 
uden betydning for bevaringsstatus/prognose af de terrestriske habitatnaturtyper og 
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levesteder for bilag II arter og en væsentlig påvirkning kan derfor udelukkes. Dette 
gælder for alle de nævnte tungmetaller og uanset, om der er tale om en stigning eller 
et fald i depositionen.  

Deposition af tungmetaller på vand 

For søer og vandløb findes på samme måde en grænseværdi for, hvornår der ses 
effekter i naturen. Denne tager udgangspunkt i vandets koncentration af det givne 
tungmetal, se tabel 7.11 næste side.  

Forholdene i danske søer varierer betydeligt både med hensyn til vandskifte, 
vanddybder og volumen, vegetation, vandets hårdhed etc. Mens tilførsel af 
tungmetaller i denne sammenhæng regnes alene at ske ved atmosfærisk deposition, 
vil fraførsel af tungmetaller ske ved primært sedimentation og vandudskiftning. Der 
foreligger ingen kontante data om disse forhold for søerne i ROCKWOOLs opland. 
Det er derfor valgt groft at antage, at en repræsentativ sø har en overflade på ca. 1000 
m², en gennemsnitlig dybde på 1 m, en gennemsnitlig opholdstid for vandet på ca. 1 
år samt at 50 % af de tilførte tungmetaller forbliver på opløst form, mens resten 
fjernes ved sedimentation. 

Disse forudsætninger må betragtes som ret konservative. Dette gælder især den 
gennemsnitlige opholdstid, men også opløseligheden. Opløseligheden er ca. 50 % for 
cadmium, men f.eks. for bly betydeligt mindre og formentlig i størrelsesordnen 10 %. 
Endelig forventes en lang række søer, særligt de større søer, at være dybere end 1 m 
og dermed have et større vandvolumen, som metallerne opblandes i, med følgende 
lavere koncentration.  

For vandløb er der stor vandbevægelse og dermed stor stoftransport. For vandløb vil 
den gennemsnitlige opholdstid, hvor vandet er udsat for deposition være langt lavere 
end for søer og formentlig på omkring et til to døgn.  
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Tabel 8.4.4.11 Koncentration af tungmetaller i vandfasen som følge af deposition 
fra ROCKWOOL i en en afstand af 3.300 m, hvor Natura 2000-
området begynder. For stofferne As, Cr og Pb lægges 
baggrundsdepositionen til depositionen for ROCKWOOL, da disse 
værdier ikke er tilføjede  

 
Koncentration af tungmetaller som følge af deposition fra ROCKWOOL  

Metal FØR EFTER Baggrundsdepo
sition 

Kvalitetskrite
rie 

Koncentratio
n  

Faktor fra 
kvalitetskrit

eriet 
 µg/L/år µg/L/år µg/L/år µg/L µg/L  

 
Hg 0,0384 0,0254 0,016 0,05 0,0127 3,9 

 
Cd 0,0952 0,0762 0,036 0,08-0,25 0,0381 2,1 

 
Ni 0,0952 0,127 0,46 2,3 0,0637 36 

 
Pb 0,380 0,508 0,46 0,34 0,484 0,70 

 
Cu 0,38 0,508 1,5 1 0,254 3,9 

 
As 0,0952 0,127 0,18 4,3 0,154 28 

 
Cr 0,133 0,127 0,18 3,4 0,154 22 

 

Det ses af tabellen at selv med de meget konservative beregninger sker der kun 
overskridelser af kvalitetskriteriet for bly (Pb). Overskridelsen sker under antagelse af 
en opløselighed på 50 %, men da den faktiske opløselighed for bly er markant lavere 
(ca. 10 %), vurderes en overskridelse i praksis at kune udelukkes. De mest kritiske af 
de øvrige metaller er kviksølv (Hg) og cadmium (Cd). For begge stoffer medfører 
projektet et fald i depositionen og dermed en forbedring af de eksisterende forhold.  

For vandløb gælder, at der vil være et langt højere vandskifte og dermed vil 
koncentrationen være som minimum en faktor 100 lavere. For vandløb i 
habitatområdet vurderes en overskridelse af kvalitetskriterierne derfor helt at kunne 
udelukkes.  

8.4.5 N18/H20/F3/F4 Rold Skov, Lindenborg Ådal og 
Madum Sø  

N18 ligger i næsten dobbelt så stor afstand fra ROCKWOOL som N222 (6,1 km i 
forhold til 3,3 km). I forhold til den fremherskende vindretning i Danmark fra vest-
syd/vest mod øst-nord/øst ligger N18 nord for anlægget. Derfor vil dette område i 
praksis sjældnere være udsat for deposition fra ROCKWOOL.  

Kvælstofdeposition 

For N18 viser beregningen, at der sker et fald i kvælstof depositionen som følge af 
udledningen fra ROCKWOOL. I den del af habitatområdet hvor faldet (og 
depositionen) er størst, det vil sige tættest på ROCKWOOL, i en afstand af 6,1 km, 
nedsættes depositionen som følge af emissioner fra ROCKWOOL fra 3,0 kg N/ha/år 
til 1,4 kg N/ha/år. Det vil sige en positiv ændring på 1,6 kg N/ha/år. 
Baggrundsbelastningen i området er i dag på 13,99 kg N/ha/år. Det betyder, at den 
samlede deposition af kvælstof i Natura 2000-området ændres fra 16,99 kg N/ha/år 
til 15,4 kg N/ha/år. Både den tidligere og den fremtidige deposition af 
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kvælstofforbindelser ligger over tålegrænsen for en række af de naturtyper, der findes 
i Natura 2000-området.  

Projektets virkning i området er et fald i kvælstofdeposition. Da der er tale om et fald, 
vurderes en væsentlig negativ konsekvens af projektet at kunne udelukkes, mens en 
væsentlig positiv konsekvens for arter og naturtyper i området ikke helt kan 
udelukkes, da værdierne ligger over tålegrænser for naturtyperne. Da ændringen er 
halvt så stor som for N222 og da der gennemføres en fuld Natura 2000-
konsekvensvurdering for N222, hvis udpegningsgrundlag rummer mange af de 
samme naturtyper som N18, vurderes det ikke nødvendigt at gennemføre en fuld 
Natura 2000-konsekvensvurdering for N18/H20/F3/F4. 

Deposition af forsurende forbindelser og tungmetaller 

En væsentlig påvirkning som følge af forsuring og deponering af tungmetaller i 
terrestriske områder vurderes at kunne udelukkes, da deponeringen er mindre, end 
det der er redegjort for i N222 og afstanden op til tålegrænserne derfor endnu 
længere. Den samlede deposition af forsurende forbindelser i N18 falder fra 0,0326 
keq/ha/år til 0,0237 keq/ha/år. Det vil sige et moderat fald og en noget mindre 
deposition den der sker i N222 Villestrup Ådal (0,0498 keq/ha/år). 

En væsentlig påvirkning af søerne som følge af ændret deposition af forsurende 
forbindelser vurderes derfor at kunne udelukkes.  

I forhold til deposition af tungmetaller på søer og vandløb gælder samme 
argumentation som for N222 Villestrup Å, blot er ændringen i deposition af 
tungmetaller endnu lavere i N20.  

8.4.6 Kielstrup Sø N22/H22 
N22 ligger i næsten dobbelt så stor afstand fra ROCKWOOL som H222 (6,3 km i 
forhold til 3,3 km). I forhold til den fremherskende vindretning i Danmark fra vest-
syd/vest mod øst-nord/øst ligger N22 sydvest for anlægget. Derfor vil dette område i 
praksis sjældnere være udsat for deposition fra ROCKWOOL. 

Kvælstofdeposition 

Projektets virkning i området er et fald i kvælstofdeposition. Da der er tale om et fald, 
vurderes en væsentlig negativ konsekvens af projektet at kunne udelukkes, mens en 
væsentlig positiv konsekvens for arter og naturtyper i området ikke helt kan 
udelukkes, da værdierne ligger over tålegrænser for naturtyperne. Da ændringen er 
halvt så stor som for N222 og da der gennemføres en fuld Natura 2000-
konsekvensvurdering for N222 hvis udpegningsgrundlag rummer mange af de 
samme naturtyper som N22, vurderes det ikke nødvendigt at gennemføre en fuld 
Natura 2000-konsekvensvurdering for N22/H22. 

Deposition af forsurende forbindelser og tungmetaller 

En væsentlig påvirkning som følge af forsuring og deponering af tungmetaller i 
terrestriske områder vurderes at kunne udelukkes, da deponeringen er mindre end 
det der er redegjort for i N222 og afstanden op til tålegrænserne derfor endnu 
længere. Således er ændringen i samme størrelsesorden som den, der er redegjort for 
for N18/H20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø. 

I forhold til deposition af forsurende forbindelser på søer findes ingen sønaturtyper, 
der er følsomme overfor deposition af forsurende forbindelser på 
udpegningsgrundlaget. Derfor kan en væsentlig påvirkning udelukkes.  
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I forhold til deposition af tungmetaller på vandløb og søer gælder samme 
argumentation som for N222 Villestrup Å, blot er ændringen i deposition endnu 
lavere i dette område. 

 

8.5 Fuld Natura 2000 konsekvensvurdering 
 
Da en væsentlig påvirkning af Natura 2000-område N22/H22 Villestrup Ådal ikke 
kan udelukkes, er der gennemført en fuld Natura 2000-konsekvensvurdering. Den 
fulde vurdering fremgår af baggrundsrapport om natur (bilag 5).  

For Natura 2000-området Villestrup Ådal er den eneste identificerede påvirkning, 
som ikke kan udelukkes at være væsentlig, ændringen i kvælstofdepositionen.  

Gennemførsel af projektet vil have en positiv effekt på mulighederne for på sigt at 
opnå gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget for N22/H22 Villestrup Ådal. 

 

Projektet vil medføre en markant nedgang i kvælstofdepositionen i Natura 2000-
område N222, Villestrup Ådal. Totaldepositionen i de dele af området som ligger 
nærmest ROCKWOOL falder som følge af projektændringerne fra 23,8 kg N/ha/år til 
18,5 kg N/ha/år. Ændringen i områder der ligger i større afstand og områder med lav 
overfladeruhed vil være større. 

 

De habitatnaturtyper, som i dag påvirkes over deres øverste tålegrænse for 
kvælstofdeposition, vil på sigt have øget sandsynlighed for at kunne sikre eller opnå 
Natura 2000-planens overordnede mål om gunstig bevaringsstatus. For kalkrige 
søer, brunvandede søer og hængesæk, vil påvirkningen fortsat ligge over den øverste 
tålegrænse. For naturtyperne hede og surt overdrev samt skovtyperne, vil den øvre 
tålegrænse ikke længere være overskredet og der er derfor en øget sandsynlighed for 
at gunstig bevaringsstatus kan bevares eller opnås.  

De kortlagte habitatnaturtyper, som påvirkes mellem øvre og nedre tålegrænse (våde 
dværgbusksamfund, enekrat, tørre overdrev, kalkoverdrev, tidvis våde enge, 
kildevæld og rigkær) vil på sigt kunne opleve en tilsvarende positiv påvirkning fra den 
faldende kvælstofdeposition.  

 

Effekten af et fald i atmosfærisk N-deposition vil ikke umiddelbart kunne erkendes på 
naturen i området. Først i løbet af en årrække er der mulighed for, at udvaskningen af 
kvælstof er steget, produktionen i naturtyperne gradvist nedsættes, artsdiversiteten 
vil stige, andelen af bredbladede urter og mosser vil stige. 

 

Projektet vurderes at være uden betydning for habitatområdets øvrige naturtyper og 
bilag II-arter. 

8.6 Virkninger af 0-alternativet 

0-alternativet beskriver den tilstand, hvor der ikke sker produktionsændringer, og 
eksisterende drift fortsættes. Dette indebærer at:  
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• De eksisterende emissions- og depositionsstørrelser vil fortsætte i fremtiden og 
N-depositionen i Natura 2000-området vil således fortsat udgøre 
baggrundsdepositionen på 13,99 kg N/ha/år plus bidraget fra ROCKWOOL  

• Naturtyper med en højeste tålegrænse på 20 kg N/ha/år eller derunder vil 
fortsat belastes med en deposition der ligger over den højeste tålegrænse. Det 
drejer sig om kalkrige søer (3140), brunvandede søer (3160), hede (4030), sure 
overdrev (6230), hængesæk (7140) og skovtyperne (9110, 9130, 9150, 9160, 
9190, 91D0 og 91E0)  

• Naturtyper med en højeste tålegrænse på 25 kg N/ha/år vil fortsat påvirkes i en 
størrelse tæt på øverste tålegrænse. Det drejer sig om våde dværgbusksamfund 
(4010), enekrat (5130), tørre overdrev (6120), Kalkoverdrev (6210), tidvis våde 
enge (6410), kildevæld (7220) og rigkær (7230). 

• Grundlaget for at opretholde de næringsfattige naturtyper og dermed på sigt at 
opnå gunstig bevaringsstatus for de nøjsomme naturtyper vil ikke være til stede. 

• Reduktionen i depositionen af forsurende forbindelser vil ikke ske, 
tålegrænserne er dog ikke overskredet men en forbedring som følge af projektet 
udebliver. 

• For øvrige naturtyper på udpegningsgrundlaget (vandløb (3260), næringsrige 
søer og vandhuller (3150) samt urtebræmmer (6430)) vurderes deposition af N 
og S fra luften reelt at være uden betydning. Det skyldes, at naturtyperne er 
naturligt kvælstofrige, ufølsomme for atmosfærisk tilførsel af N og S, eller 
forventes at modtage det største bidrag fra andre kilder, f.eks. grundvand eller 
overfladenær afstrømning (NST, 2005). 

• For den sidste naturtype (strandenge (1330)) gælder, at der er tale om en robust 
naturtype, hvis nedre tålegrænse ligger på 30 kg N/ha/år og dermed over den 
maksimale deposition der sker. Derfor vurderes denne naturtype ikke at blive 
påvirket af kvælstof- eller svovliltedeposition. Strandengene i H222 ligger ved 
udløbet af Villestrup Å mere end 11 km. fra ROCKWOOL. 

• Stigningen i deposition af tungmetallerne Ni, As, Cr, Cu og Pb vil ikke finde 
sted, men reduktionen af de kritiske metaller kviksølv og cadmium vil heller 
ikke ske. 
 

Det vurderes, at den nuværende produktionsform har en negativ påvirkning på alle 
de nævnte naturtyper,  primært grundet kvælstofbelastningen er omkring eller højere 
end øverste tålegrænse samt der forekommer en belastning med forsurende 
forbindelser.  

8.7 Afværgeforanstaltninger 
 
Da projektet samlet set i forhold til naturinteresserene ikke har negative virkninger, 
er der ikke behov for egentlige kompensationsforanstaltninger eller 
projekttilpasninger, bortset fra de, som er iværksat med bedre rensning og ændret 
bindemiddelfremstilling samt dosering heraf. Disse forhold reguleres i 
miljøgodkendelsen.  

Det vil være at fremskynde processen med at opnå en reel positiv effekt af den 
faldende kvælstofdeposition ved at etablere en passende pleje i form af rydning af 
krat, afgræsning og høslæt, hvorved eventuelle overskydende næringsstoffer 
permanent kan fjernes fra arealerne. Dette ligger dog udenfor rammerne af VVM´en 
og bygherrens projekt. 
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8.8 Kumulativ effekt 
 
På trods af det meget store fald i kvælstofdepositionen, som projektet bevirker, vil der 
i det mindste indtil 2500 meters afstand fortsat ske en markant kvælstofdeposition 
fra ROCKWOOLs produktion. Desuden bidrager områdets husdyrbrug samt andre 
nationale og internationale kilder til den atmosfæriske kvælstofdeposition.  

Tålegrænserne for beskyttet natur vil således som nævnt stedvist være overskredet, 
men projektet vil være et meget væsentligt skridt mod at sænke N-belastningen under 
tålegrænserne. Bidraget fra husdyrbrug indgår i baggrundsbelastningen men der er 
ikke kendskab til andre kommende punktkilder, der kan have en kumulativ effekt. 

Udviklingen i baggrundsbelastningen vil forstærke de positive effekter af en faldende 
deposition af forsurende forbindelser, ligesom en faldende cadmium og kviksølv 
deposition. Depositionen af SO2 i Danmark er især afhængig af udenlandske 
emissioner, og faldet af disse er fint korreleret med faldet i den danske deposition. 
Siden 1989 er depositionen i Danmark reduceret med ca. 72 %. Det største fald er 
målt i perioden frem til 2000, hvorefter depositionen stort set har været på samme 
niveau indtil 2007. Herefter ses igen et mindre fald i depositionen frem til 2010. 
(Ellerman et al, 2009). Ligeledes er depositionen af tungmetaller i Danmark i løbet af 
de sidste 30 år faldet markant. Det skyldes, at der er sket et fald i udledningen af 
tungmetaller, både i Danmark og især i udlandet, da udenlandske kilder dominerer 
bidraget til deposition. I Danmark har faldet i perioden 1990-2003 været på 97 % for 
bly (Pb), 50 % for cadmium (Cd), 63 % for kviksølv (Hg), 51 % for Arsen (As), 82 % 
for Krom (Cr), 15 % for kobber (Cu) og 59 % for nikkel (Ni) (Boutrup, 2006). 

Der er ikke kendskab til kommende planer eller programmer, der kan have en 
kumulativ målbar effekt i form af en eller flere lokal punktkilder til forsuring elelr 
tungmetal deposition. 
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9 Jord og grundvand  
 
9.1 Metode 
 
I dette kapitel beskrives grundvandsforhold og – indvindinger, samt principper for 
oplag og håndtering af de råvarer og hjælpestoffer på virksomheden, som kan have en 
forureningsmæssig betydning for jord og grundvand. Desuden beskrives 
virksomhedens forbrug af grundvand samt forbruget af regnvand, idet der sker en 
delvis substitution af grundvand med regnvand.  

 

9.2 Eksisterende forhold 
 

9.2.1 Grundvand 
ROCKWOOL har fået oplyst at Naturstyrelsen i efteråret 2013 udarbejder et 
opdateret grundlag for grundvandskortlægning. De foreløbige udmeldinger peger på, 
at status ændres til et særligt drikkevandsområde (OSD) mens nitratfølsomheden 
ikke er kortlagt endnu. På denne baggrund har ROCKWOOL valgt foranstaltninger, 
som vil kunne imødekomme særlige hensyn og krav til aktiviteter i områder med 
særlige drikkevandsinteresser. Foranstaltningerne er beskrevet sidst i dette afsnit.     

I det følgende er de gældende kortlægninger beskrevet.  

Virksomhedens nuværende område samt det nye areal ligger i et område med 
(almindelige) drikkevandsinteresser (OD-område) delvist indenfor nitratfølsomt 
indvindingsområde, se figur 8.1.  
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Figur 9.2.1.1 Projektområdets placering i forhold til drikkevandsinteresser og 
nitratfølsomme indvindingsområder (fra Arealinfo). 

Den østlige del af arealet ligger desuden inden for indvindingsoplandet til Øster 
Doense Vandværk, der er udpeget som nitratfølsomt. Der pågår p.t. 
grundvandskortlægning i området, og udpegningen kan derfor blive justeret inden for 
få år. Øster Doense Vandværk har tilladelse til indvinding af 45.000 m3 om året, men 
de seneste år er der kun indvundet omkring 35.000 m3 om året. 

Indvindingsoplandet til Øster Doense Vandværk er optegnet på baggrund af den 
tidligere indvinding fra boringerne DGU 49.323 og DGU 49.480. 
Indvindingsoplandet som udlagt ved Nordjyllands Amts Regionplan 2005 ses af figur 
8.2 næste side. 
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Figur 9.2.1.2 Interesseområder og nitratfølsomhed. Regionplan 2005, 

Nordjyllands Amt. 

Af figur 8.2 ses indvindingsoplandet omkring Øster Doense vandværk fra 
Nordjyllands Amt, Regionplan 2005. ROCKWOOL er placeret udenfor det generelle 
indsatsområde. 

De oprindelige boringer (DGU 49.323 og DGU 49.480) er nu nedlagt i forbindelse 
med etablering af en ny omfartsvej og jernbaneoverkørsel. Som erstatning er 
etableret DGU 49.1052, som ligger ca. 400 m vestsydvest for vandværket, se kortet  i 
figur 8.3 næste side. 

ROCKWOOL 
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Figur 9.2.1.3 Anlæg og boringer omkring ROCKWOOL. Data fra 
Arealinformation. 

Boringen (49.1052) som ses i kortets nederste højre hjørne på figur 8.3 ligger uden 
for det tidligere optegnede indvindingsopland. Når der optegnes nyt 
indvindingsopland, må det derfor forventes, at det ligger mere vestligt end det 
nuværende. 

I 2006 er det beskrevet, at vandværkets boring, DGU nr. 49.480 indvandt fra et 
dybereliggende kalkmagasin, 118-155 m u.t. Der er tale om et spændt magasin, og 
samlet er der omkring 30 meter lerlag over magasinet. Lokalt blev magasinet derfor 
vurderet som godt beskyttet i form af lerlag3. Den anden boring, DGU 49.323, blev 
kun anvendt som nødboring. Denne boring var filtersat i forholdsvis terrænnære 
sandlag uden væsentlige lerdæklag, 28-43 m u.t.  

Øster Doense Vandværk har tidligere indvundet vand fra to korte boringer (DGU nr. 
49.323 og 49.368), hvilket frem til 1985 resulterede i, at vandværket havde højt 
indhold af nitrat i såvel råvand som rentvand.  
                                                           
3 Vandværker i Arden Kommune – Tilstand og kemi, indvindingsanlæg, 
Nordjyllands Amt,  december 2006 (s. 48) 
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Den nuværende indvindingsboring til Øster Doense Vandværk, DGU 49.1052, er 163 
meter dyb, og indvindingen sker fra kalk/flint i dybden 128-163 m u.t. Der foreligger 
ikke råvandsanalyser i Jupiter databasen, men oplysninger findes i Vandværkets 
ansøgning om indvindingstilladelse. Det fremgår her, at der er tale om en reduceret 
vandtype med et lavt sulfatindhold og en smule ammonium. Vandtypen afspejler, at 
grundvandet er særdeles godt beskyttet. Det blev ved borearbejdet konstateret, at der 
i intervallet fra 28 – 68 m u.t. findes sammenhængende lag med lavere hydraulisk 
ledningsevne. Magasinet er spændt. Samlet set er det grundvand, der anvendes til 
vandforsyning, særdeles velbeskyttet.  

ROCKWOOL indvinder selv vand til driften af anlægget fra 2 boringer DGU 49.308 
og DGU 49.341), som ligger på virksomhedens grund. Boringerne er mellem 75 og 
87,5 meter dybe, og indvindingen sker fra kridt. Virksomheden har tilladelse til 
indvinding af 120.000 m3 om året, men har de seneste år kun indvundet 20-50.000 
m3 om året, fordi andelen af regnvand, der anvendes i produktionen er steget. 
Indvindingen er således af samme størrelsesorden som vandværkets. 

Baseret på geologiske data fra boringer, der er udført gennem tiden på 
ROCKWOOL´s areal, vurderes geologien i de øvre lag primært at bestå af fyldlag (op 
til 7 m) og andre steder af sand, silt ler og grus. Det primære grundvandsmagasin 
ligger i en dybde på ca. 50 m under terræn. Geologien består i de øvre lag af sand, ler 
og grus, og herunder findes kalklag, hvorfra grundvandet indvindes. Det primære 
grundvands-magasin er adskilt fra de terrænnære jordlag med lerlag af varierende 
tykkelse. Grundvandets strømningsretning i det primære magasin ved virksomheden 
er sydlig. 

Samlet set vurderes det, at projektarealet ligger delvis inden for det tidligere 
beregnede indvindingsopland, og at det antagelig også vil ligge inden for et fremtidigt 
beregnet indvindingsopland til Øster Doense Vandværk. Virksomhedens egen 
indvinding kan dog betyde, at vandværkets indvindingsopland strækker sig øst 
og/eller vest for virksomheden.  

Inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger skal grundvandet 
beskyttes, svarende til den beskyttelse af grundvandet, som sker i områder med 
særlige drikkevandsinteresser (OSD). I områder med særlige drikkevandsinteresser 
må den nuværende arealanvendelse ikke ændres til en mere grundvandstruende art, 
og aktiviteter, der sikrer en god grundvandskvalitet, skal fremmes. I områder med 
(almindelige) drikkevandsinteresser skal etablering af anlæg eller aktiviteter, der 
medfører særlig risiko for grundvandsforurening, så vidt muligt undgås. Som 
hovedregel er det også ifølge vandrammedirektivet almene vandværker, dernæst 
natur og slutteligt industrielle boringer, der har fortrinsret til udnyttelse af 
grundvandsressourcen. Se afsnit 8.3.1 for vurdering af ROCKWOOLs indvinding og 
påvirkningen på grundvandsforekomst. 

9.2.2 Vandforbrug 
ROCKWOOL indvinder grundvand til produktionen fra egen boring og anvender 
herudover regnvand, der opsamles på udearealerne. Den stigende brug af regnvand 
har medført, at forbruget af grundvand til produktionen over de sidste 5 år er blevet 
reduceret til ca. 1/3 af forbruget i 2008. Nedenfor ses en oversigt over nuværende og 
fremtidigt forbrug af vand.  
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Tabel 9.2.2.1 ROCKWOOLs fremtidige vandforbrug, ved Ø. Doense. 

Vandforbrug m3/ år Forbrug 2008 Nuværende 2012 Fremtidig 2016- 

Grundvand (råvand) 89.000 23.800 60.000  

Regnvand 42.000 65.800 85.000 

Ialt 131.000 89.600 145.000 

 
9.2.3 Jordforurening 

Virksomhedens område er beliggende i områdeklassificeret område. Det betyder, at 
der er krav om anmeldelse og analyser såfremt, der skal flyttes jord (jf. 
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, § 50 a, nr. 1427 af 4. december 2009).  

Der er for nuværende ikke registreret V1 eller V2 kortlægninger indenfor 
virksomhedens område.  

Basistilstandsrapport 

ROCKWOOL har udarbejdet basistilstandsrapport for fabriksarealets og 
grundvandets forureningstilstand i henhold til BEK nr. 1454 af 20/12/2012 § 15, stk. 
1. 

Basistilstandsrapporten beskriver forureningsniveauet i 2013, som grundlag for 
meddelelse af miljøgodkendelse til udvidelsen og ændringerne på virksomheden 
(samt revurderingen af miljøgodkendelse for den eksisterende produktion). Formålet 
med rapporten er at etablere en baseline, der skal anvendes til at fastsætte eventuelle 
oprensningskrav for en situation, hvor produktionen ophører. På baggrund af 
rapporten fastlægges desuden en overvågningsplan for at følge udviklingen i 
konstaterede forureninger. Overvågningsplanen udmøntes som vilkår i den 
miljøgodkendelse som meddeles af Miljøstyrelsen.   

Det nye oplagsareal modsat fabrikken er landbrugsjord som ikke før har været 
anvendt til industri. Det har derfor ikke været nødvendigt at medtage arealet i 
undersøgelsen.  

Tankanlæg 
Fabrikken har udendørs tankgård ved bindemiddelbygningen. Alle tankgrave er af en 
sådan størrelse at de som minimum kan rumme indholdet af en tank. Tankindholdet 
aflæses ugentligt og samtidig kontrolleres tankene for evt. lækage. Tankgraven 
tømmes for regnvand, hvis det er nødvendigt. Dette føres til procesvandssystemet.  

Der er både udendørs og indendørs tanke. Tankanlæggene er beskrevet i tabel 3.2 i 
kapitel 3. Som angivet er der tanke for ammoniakvand, kalilud, imprægneringsolie, 
dieselolie, phenol, formalin, bindemiddel og procesvand.  

Procesvandet opbevares i procesvandskar. Karrene er overdækket med elefantriste. 
Systemet er sikret mod overløb via alarmer. Procesvandskælder og ingeniørgang 
undersøges for utætheder en gang årligt. 

Forholdene omkring modtagelse og håndtering af kemikalierne til 
bindemiddelproduktion, samt selve bindemiddelproduktionen er detaljeret beskrevet 
i fabrikkens sikkerhedsdokument. Der er fastsat skærpede regler herfor for at undgå 
udslip, bl.a. overvågning af 2 personer under aflæsning. 
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Olie føres i et lukket synligt rørsystem. Der er fastsat vilkår herfor i henhold til 
olietankbekendtgørelsen, p.t. BEK nr. 1321 af 21/12/2011. 

 

9.3 Vurderinger af virkninger på miljøet  
 

9.3.1 Vurdering af virkninger på grundvandet 
Det ansøgte projekt vil medføre en væsentlig stigning i vandforbruget i forhold til 
forbruget i 2012– se tabel 8.1. En betydelig del af denne stigning dækkes via øget 
opsamling af regnvand. Der vil dog som angivet i tabellen også være behov for en øget 
indvinding af grundvand. Det forventes, at det fremtidige forbrug af grundvand øges 
til ca. 60.000 m³ årligt.  

Grundvandsmagasinet er relativ højtydende dvs. med en god vandledningsevne 
(transmissivitet). Dette betyder, at afsænkninger fra indvinding bliver relativt små 
men på den anden side breder sig relativt langt ud. Ved den nuværende indvinding på 
23.800 m³/år vil det påvirke grundvandsstanden med en afsænkning på 0,5 m i en 
afstand på 30-60 m fra boringerne.  

Ved ændring til den fremtidige indvinding på 60.000 m³/år vil der være en 
afsænkning på 0,5 m i en afstand på 1000-2000 m fra boringerne. Altså en væsentlig 
forøgelse. Øster Doense Vandværks boringer ligger ca. 1150 m syd for ROCKWOOLs 
boringer. I denne afstand vil ændringen af indvindingen fra den nuværende til den 
forventede fremtidige betyde, at grundvandets trykniveau i 1150 meters afstand falder 
med 30-60 cm. Da der er tale om et spændt grundvandsmagasin vil det ikke få 
konsekvenser i forhold til grundvandets kvalitet, men det kan betyde en øget 
løftehøjde i forhold til vandforsyningens indvinding. 

Den ene af ROCKWOOLs eksisterende boringer er placeret midt i det område, hvor 
der skal bygges. Det betyder, at det er nødvendigt at nedlægge den og etablere en ny 
boring. Dette vil ske i forbindelse med byggeriet.  

Boringer udføres i henhold til gældende regler, som skal sikre at boringer udføres så 
der ikke sker forurening af undergrunden. Vandkvaliteten undersøges jævnligt efter 
reglerne herfor. 

9.3.2 Kumulative effekter 
Den fremtidige indvinding af grundvand til drift mv. ved ROCKWOOL, Ø. Doense er 
ikke vurderet at have væsentlige påvirkninger på andre indvindinger i området eller 
på grundvandsforekomsten i øvrigt. ROCKWOOLs recirkulering af vand og 
anvendelse af regnvand medfører en indvinding indenfor rammerne af tidligere 
indvindingstilladelse, hvorfor indvindingen ikke vurderes at forårsage kritiske 
kumulative effekter ved samtidig drift af flere indvindingsanlæg, idet der ikke er 
kendskab til væsentlige ændringer for omkringliggende indvindinger.  

Der er ikke kendskab til øvrige planer eller projekter der kan give anledning til 
kumulative effekter. 

9.3.3 Vurderinger af virkninger på jord 
På det nye færdigvareareal opbevares færdigemballerede produkter. Dette udgør ikke 
nogen risiko for jord eller grundvand. Skulle der ske uheld med spild af olie eller 
brændstof fra intern transport på arealet med lastbiler og trucks, vil dette blive 
opsamlet straks med absorptionsmateriale. Der er således ikke nogen 
grundvandstruende aktiviteter forbundet med etablering af færdigvarelageret og 
lageret i sig selv er ikke at betragte som en grundvandstruende aktivitet.  
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På det eksisterende fabriksareal indebærer projektet etablering af nye oplagspladser 
til råvarer. Til Aquilaovnen etableres oplagsplads for smelteråvarer på befæstet areal i 
overdækket plansilo. Til brug for begge ovnlinjer etableres en ny udendørs lagerplads 
for råvarer (ovnbunde/smelte/kasserede briketter og nedknust ovnbunde), bag den 
eksisterende briketfabrik. Produkter der kræver håndtering i lukkede systemer, bl.a. 
flyveaske, opbevares i siloer og transporteres i lukkede rørforbindelser. 

Oplagsform for de forskellige typer smelteråvarer fastlægges ud fra risiko for 
støvgener og kriterier for udvaskning til overfladevand og jord og grundvand.  

Anvendelse af SPL medfører ikke risiko for jord og grundvand. SPL må af 
sikkerhedsmæssige årsager ikke komme i kontakt med vand. Derfor modtages det i 
lukkede containere og føres direkte i lukket silo ved modtagelse, og fra den lukkede 
silo ind i ovnen. Det mellemoplagres således ikke på de udendørs pladser ligesom de 
øvrige råvarer. 

Projektet medfører etablering af nye iltanlæg og kulsiloer. Disse vurderes ikke at have 
betydning for jord og grundvand.  

Som grundlag for basistilstandsrapporten er der udført en række miljøtekniske 
undersøgelser af jord og grundvand. Undersøgelserne er fastlagt ud fra de nuværende 
og fremtidige produktionsforhold. De har omfattet stoffer, som det er vurderet, kan 
udgør en forureningsrisiko for jord og/eller grundvand. Stofferne er phenol, 
formaldehyd, oliestoffer, opløsningsmidler, PAH, metaller og fluorid. 

I basistilstandsrapporten er beskrevet en konstateret jordforurening med nikkel og 
cadmium i overfladeprøver ved råvareplads uden befæstelse. Rapporten konkluderer, 
at koncentrationerne ikke udgør en risiko i forhold til anvendelsen til produktion. På 
denne baggrund er det besluttet, at arealet vil indgå i overvågningsplanen. Værdierne 
er dog over afskæringskriteriet, hvilket betyder, at myndighederne skal vurdere en 
mulig V2 kortlægning. 

Der er desuden konstateret forurening i en grundvandsprøve ved forsinkelsesbassinet 
for urenset regnvand Prøven har vist indhold af metaller; bly, cadmium og nikkel. 
Metallerne er stort set immobile, idet de adsorberes stærkt til jordpartikler. De udgør 
derfor ikke en risiko i forhold til Øster Doense vandværk eller virksomhedens egne 
indvindingsboringer.  

Projektet medfører flere ændringer i aktiviteterne i forhold til eksisterende, bl.a. 
nedenfor nævnte: 

• Der laves en forbedring af sikring ved dieselolietank 
• Der indføres skærpet kontrol med tanke til procesvand 
• Uhærdet mineraluld vil fremover blive opbevaret under tag 
• Alle aktiviteter foregår fremover på befæstet areal 
• Der indføres skærpet kontrol med belægninger på virksomhedens areal 

  
Der er derudover opstillet overvågningsprogrammer for prøvetagning af vand fra de 
forskellige proces- og spildevandssystemer ligesom der er stillet vilkår til oplag  af 
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smelteråvarer, hjælpestoffer og brændsler. Der stilles i miljøgodkendelsen en række 
krav til ovenstående og der vurderes at være taget de relevante tiltag til sikring af jord 
og grundvand.  

Der vurderes ikke at være forhold, der giver væsentlig risiko for forurening af jord og 
grundvand som følge af det ansøgte projekt i det der med de stillede vilkår og med 
udformningen af det planlagte projekt vil være en detaljeret monitorering af potentiel 
jord og grundvandsforurening.  
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10 Overfladevand og spildevand  
 

10.1  Metode 
 
Dette kapitel omhandler projektets påvirkning af overfladevand og evt. ændringer i 
mængder og sammensætning af virksomhedens spildevand. I denne sammenhæng 
kommenteres også håndtering og bortskaffelse af spildevand og procesvand. 

 

10.2  Recipienter 
 
Virksomheden er beliggende i grænsefeltet mellem to hovedvandoplande; 1.2 
Limfjorden og 1.3 Mariager Fjord. Udledning af regnvand fra områder markeret i 
figur 9.1 sker til recipient via Langmosegrøften, der afleder i Døstrup Bæk til 
Simested Å, der er en del af EF-habitatområde 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og 
Skjals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk. Udpegningsgrundlaget ses på 
Naturstyrelsens hjemmeside [Naturstyrelsen 2010].  

Ifølge Regionplanen for Nordjyllands Amt 2005 er Langmosegrøften målsat som B3 
– Karpefiskevand. Døstrup Bæk har på den nederste strækning en B2 målsætning, 
dvs. en basismålsætning som laksefiskevand, der oftest anvendes i vandløb med god 
fysisk variation, der kan være levested for større laksefisk, især ørred. Den øverste del 
af Døstrup Bæk, omkring tilløbet fra Langmosegrøften, har en højere målsætning, B1 
målsætning, dvs. en basismålsætning som gyde- og opvækstområde for laksefisk, især 
ørred. Se tegning 3 i bilag 6. 

Regionplanens målsætninger er gældende som landsplandirektiv, indtil 
målsætningerne erstattes af en vedtagen vandplan for Limfjorden. 

Den nuværende tilstand af de nærmeste vandløb, Langmosegrøften og Døstrup Bæk 
fremgår af figur 9.1.  

 

 

Figur 10.2.1 Tilstand for vandløb ved ROCKWOOL (rød prik). Arealinformation. 

Som det fremgår af figur 9.1 er den nuværende økologiske tilstand af 
Langmosegrøften vurderet som ringe. 

  

Langmosegrøften 
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10.3 Eksisterende forhold 
Virksomheden dækker i dag et samlet areal på ca. 100.000 m². Dette areal fordeler 
sig i forhold til overfladevand og spildevand som følger (cirka-tal): 

Tagarealer    15.000 m². 
Færdigvarelager   30.000 m². 
Parkeringsarealer   5.000 m². 
Oplag af råvarer       7.300 m². 
Særligt forurenede befæstede områder    5.000 m². 
Ubefæstet oplag af ovnbund, briketter  3.700 m².  

 

Resten henligger som ubefæstet areal, herunder græsplæner, bede, hegn og støjvolde. 

Oversigt over eksisterende afledningsforhold ses af nedenstående kort: 

 

Figur 9.3.  Eksisterende forhold vedrørende overfladevand.  
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Overfladevand og spildevand håndteres på ROCKWOOL som 5 forskellige fraktioner:  

1) Regnvand fra tagarealer og overfladearealer der udledes til Langmosegrøften.  
2) Regnvand fra overfladearealer der ledes til procesvandssystemet.  
3) Procesvand,  
4) Sanitært spildevand   
5) Regnvand, der nedsiver. 
 
 Nedenfor er de 5 fraktioner gennemgået: 

Regnvand fra tagarealer og overfladearealer, der udledes til 
Langmosegrøften 
Regnvandet opsamles tanke og anvendes i videst muligt omfang i processen bl.a. til 
kølevand. I det omfang det ikke kan genanvendes kan det udledes kontrolleret til 
Langmosegrøften. Udledning sker via en regnvandsledning der er etableret af Arden 
kommune i 1975. Udover ROCKWOOL, så sker der ligeledes udledning af regnvand 
til denne ledning fra en anden virksomhed.  

Indtil 2009 blev næsten alt regnvand udledt, men i dag genanvendes mest muligt 
som erstatning for råvand (grundvand). Det har betydet en halvering i indvindingen 
af grundvand. Indtil 2009 foregik udledning af regnvand som urenset regnvand. Efter 
2009 sker udledning primært efter rensning, dog har der været enkelte hændelser 
hvor virksomhedens renseanlæg ikke har haft kapacitet til de store vandmængder, og 
der har måttet udledes urenset regnvand til Langmosegrøften. Dette er sket efter 
aftale med Miljøstyrelsen. 

 

Figur 9.3  Langmosegrøften nedstrøms udledningspunktet.  

Udledning sker efter behov, dvs. at når virksomhedens 2 regnvandsbeholdere på hhv. 
1000 m3 og 4000 m3 er fyldt op og det ikke er muligt at genanvende vandet.  

Regnvand fra overfladearealer der ledes til procesvandssystemet 
Regnvand fra de arealer, som betragtes som særligt forurenede befæstede områder 
opsamles separat og genanvendes som procesvand. Regnvandet stammer fra de 
befæstede udearealer omkring ovnbygningen, råvareområde og briketfabrikken – i alt 
ca. 5000 m2. Vandet ledes til virksomhedens procesvandskar (beskrevet i næste 
afsnit). Dette vand betragtes således som værende i et lukket system. 

Procesvand 
Procesvand er vand der har været i kontakt med processen, f.eks. i 
spindekammerfiltrene. Vandet opsamles i filterkegle og pumpes via en rørledning til 
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to bundfældningskar. Her bundfælder fibrene, hvorefter vandet pumpes til 
opbevaringskar indtil det kan genanvendes til fremstilling af bindemiddel, rensning 
af spindekamre og til briketfremstilling. Alle karrene er åbne. Systemet er sikret mod 
overløb idet der er etableret alarmer, der giver besked til operatører om at foretage 
korrigerende handling, så overløb undgås. Desuden udføres der kontrol til sikring af 
systemernes tæthed. Procesvandet opfattes som et lukket system, der ikke kan 
påvirke det overfladevand der udledes til Langmosegrøften. 

Sanitært spildevand 
Al sanitært spildevand fra fabrikkens velfærdsfaciliteter ledes via kommunens 
kloaksystem til Vebbestrup, hvorfra det pumpes til renseanlægget i Oue.  

Regnvand, der nedsiver 
Regnvand der falder på ubefæstede arealer (græs, bede, støjvolde samt området på 
ca. 3700 m² til oplag af ovnbund, fejlbriketter etc.) vil delvist nedsives på stedet og 
delvist blive opsamlet som afstrømmende regnvand, og indgå som det øvrige 
overfladevand i procesvand eller afledes til Langmosen, afhængig af arealets 
placering.  

Rensning af regnvand inden genanvendelse eller udledning til 
Langmosegrøften 
Mens det afstrømmende regnvand fra størsteparten af området (færdigvarelager, 
parkeringspladser, tage og græsarealer o.lign.) må betragtes som almindeligt belastet 
separat regnvand, kan regnvand fra arealer, hvor der er oplag af koks o.a. godt være 
mere belastet. Hertil kommer, at de læssemaskiner, der kører i dette område også 
kører i de arealer, som er særligt forurenede (se ovenfor) og derfor kan slæbe 
materiale ud herfra, som også tilføres regnvandsbassinerne.   

Rensning sker først ved sedimentation og derefter med omvendt osmose filtrering. 
Mængden af udledt regnvand til Langmosegrøften fra og med 2009 er angivet i tabel 
9.1. I perioder er der ikke er tilstrækkelig kapacitet i regnvandsbassinerne til at 
opbevare regnvand, hvilket har betydet at det har været nødvendigt at udlede urenset 
regnvand til Langmosegrøften. I tabel 9.1. er de udledte mængder regnvand opdelt på 
renset og urenset vand. 

 

Tabel 9.1  Udledning af regnvand til Langmosegrøften 

Årstal Udledning af urenset 
regnvand 

Udledning af renset 
regnvand 

2009 0 m³ 2736 m³ 

2010 0 m³ 4619 m³ 

2011 6000 m³ 4706 m³ 

2012 3200 m³ 13491 m³ 

 
I miljøgodkendelsen af 2004 er stillet vilkår for udledning af overfladevand samt 
kontrol og dokumentationen heraf. Der er fastsat grænseværdier for indholdet af 
formalin, phenol og ammoniak og suspenderet stof i det udledte regnvand.  

I renset regnvand er der generelt ikke problemer med overholdelse af 
grænseværdierne, men i urenset regnvand overstiges grænseværdierne. Af denne 
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årsag søges udledning af urenset regnvand undgået fremover ved ændring af 
kloaksystemet (jf. afsnit 9.4.2).  

Betydningen af den nuværende udledning til Langmosegrøften er vurderet ved en 
DVFI (Dansk Vandløbsfauna Indeks) undersøgelse. Sammenfatningen af DVFI-
analysen, der undersøgte en station op- og nedstrøms udledningsstedet ses i det 
nedenstående [Invertsonsult 2011]: 

”DVFI er beregnet til 2 på begge de undersøgte stationer i Langmosegrøften. Den 
stærkt forringede vandløbskvalitet på begge stationer vurderes at skyldes dels de 
meget dårlige fysiske forhold,…, dels den påvirkning der sker som en følge af 
udledning af partikulært organisk materiale fra den opstrømsliggende sø. 
Resultaterne i den seneste egenkontrol foretaget af ROCKWOOL understøtter også, 
at den organiske belastning af Langmosegrøften skyldes udledning fra søen og ikke 
af overfladevand fra fabriksområdet. Indholdet af organisk materiale (BI5) blev 
således målt til 0,59 mg/l, hvilket ikke vurderes at påvirke vandløbets tilstand i 
negativt retning. Det skal dog bemærkes, at der her kun er tale resultatet fra en 
enkelt egenkontrol.  
Der er i faunaens arts- og individsammensætning ingen indikation på, at 
udledningen af overfladevand fra arealerne ved ROCKWOOL påvirker grøftens 
miljøtilstand negativt.” 
 
 

10.4 Vurderinger af virkninger på miljøet  
 

10.4.1 Anlægsfase 
Der forventes ingen væsentlig påvirkning af overfladevand fra aktiviteter forbundet 
med anlægsfasen. Der er ikke direkte udledning af overfladevand til Langmosegrøften 
og i givet fald der skulle ske et uheld, f.eks. med spild vil det kunne samles op og ikke 
blive udledt. Når der graves anlægges m.v. skal det sikres at der ikke kommer 
sand/ler m.v. ud via regnvandsledningen til Langmosegrøften.  

10.4.2 Driftsfase 
Der vil blive etableret nye sanitære faciliteter, som kobles på det eksisterende system 
til kommunens rensningsanlæg.  

De eksisterende procesvandsfaciliteter genanvendes, og der etableres ikke nyt. 

Der vil blive etableret membran på det eksisterende bassin til opsamling af urenset 
regnvand.  De ubefæstede arealer reduceres, idet dele af dem inddrages til nye 
bygninger og kørearealer, se figur 9.4. 

Virksomheden dækker fremover et samlet areal på op til ca. 150.000 m². inklusiv det 
nye lagerareal  Det samlede areal fordeler sig i forhold til overfladevand og 
spildevand som følger: 

Overfladevand der separeres fra det eksisterende kloaksystem og ledes til 
Langmosegrøften via forsinkelsesbassin: 

Nyt lagerareal ca. 50.000 m2. 

Tagareal fra fabriksarealet:     ca.  7.500 m2. 

Parkeringsarealer på fabriksarealet: ca. 5000 m2. 

Færdigvarelager på fabriksarealet: ca. 20.000 m2. 
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Overfladevand der fortsat bliver på fabriksarealet fordeler sig som følgende: 

Tagareal fra fabriksarealet (eksisterende) ca.  7.500 m². 

Færdigvarelager på fabriksarealet: ca. 10.000 m2. 

Oplag af råvarer ca. 7.300 m2 

Særligt forurenede befæstede områder, 
eksisterende 

ca. 5.000 m2. 

Nyt område med bygninger og køreveje  ca. 5.000 m2. 

Resten henligger som ubefæstet areal, herunder græsplæner, bede, hegn og støjvolde. 

Den planlagte separatkloakering, der er beskrevet i ovenstående tabeller skyldes, at 
der idag med mellemrum sker udledning af urenset regnvand. Det urensede vand kan 
ikke overholde grænseværdierne i miljøgodkendelsen af 2004. Dette vil blive udført i 
forbindelse med ombygningen og forventes at være i drift i 2015. 

Ved separatkloakeringen adskilles det rene overfladevand og tagvand fra 
parkeringspladser og færdigvareområder, fra resten af virksomheden, og bliver ledt 
til nyt forsinkelsesbassin på virksomhedens nye lagerplads, forinden evt. udledning 
til Langmosegrøften.  
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Ændringen kan ses af nedenstående oversigtskort for de fremtidige forhold: 

 

Figur 9.4. Fremtidige forhold vedrørende overfladevand  

På det eksisterende fabriksareal er det et areal på ca. 32.500 m² der frasepareres fra 
det eksisterende kloaksystem. Regnvandet for disse områder vurderes at svare til 
almindeligt belastet regnvand. Dette vand vil blive ledt til et nyt forsinkelsesbassin på 
ca. 6000 m³ på den nyindrettede lagerplads på den anden side af Rockwoolvej. Alt 
vandet ledes hertil i en vejunderført ledning.  

Der etableres en pumpeledning fra det nye forsinkelsesbassin til det eksisterende, så 
det er muligt at tilbageføre regnvand til procesvandssystemet, i det omfang at det kan 
genanvendes. I det omfang vandet ikke kan genanvendes, udledes det til 
Langmosegrøften via samme rørledning som anvendes til den eksisterende 
udledning.   

Hertil kommer regnvand opsamlet på den nye lagerplads. Dette regnvand vil også 
blive tilledt det nye forsinkelsesbassin til direkte udledning eller genanvendelse.  

Ved direkte udledning fra det nye forsinkelsesbassin til Langmosegrøften vil der ikke 
ske rensning af regnvandet. Bassinet fungerer som sandfang og barriere, såfremt der 
skulle ske olieudslip fra et køretøj.  
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Den hydrauliske belastning af Langmosegrøften fra det nye forsinkelsesbassin er af 
Mariagerfjord kommune oplyst til at skulle begrænses til maks. 1 l/s/ha.  

Det bemærkes, at muligheden for nedsivning af regnvand fra den nye lagerplads 
tidligere har været drøftet med Mariagerfjord Kommune (jf, bilag 1 – Bemærkninger 
fra Mariagerfjord kommune). Som angivet ovenfor har ROCKWOOL efterfølgende 
besluttet at udlede regnvandet fra dette areal til Langmosegrøften via 
forsinkelsesbassin. 

Det øvrige regnvand fra fabrikkens areal vil fortsat blive opsamlet i de eksisterende 
bassiner. Dette vand vil som i dag blive renset og udnyttet som proces- eller kølevand. 
Rensningen omfatter dels sandfiltrering og til visse formål (herunder kølevand) også 
omvendt osmose filtrering. Der opsamles regnvand fra et areal på ca. 40.000 m² (det 
tilbageblevne areal samt det nye befæstede areal), hvilket med en nedbørsmængde på 
799 mm årligt svarer til en maksimal vandmængde på ca. 32.000 m³. 799 mm er 
maksimal nedbør pr. år for Nordjylland for perioden 2007-2009 [DMI, 2009]. 
Mariagerfjord kommune har i Spildevandsplan 2011 – 2021 angivet 681 mm pr. år, 
som er normalnedbør for kommunen i perioden 1961 – 2008. Ved dimensionering af 
bassiner, vil der dog blive lagt sikkerhedsfaktorer på.   

Det årlige forbrug af regnvand hos ROCKWOOL var i 2012 på ca. 65.820 m³. Der er 
således tale om, at det årlige forbrug overstiger den opsamlede vandmængde fra 
fabriksarealet. Der vil derfor normalt ikke ske udledning af regnvand fra 
fabriksarealet til Langmosegrøften. 

Ved visse regnvejrshændelser er der dog risiko for, at der ikke er tilstrækkelig 
opsamlingskapacitet. Erfaringen hidtil har vist, at det især er i regnfulde perioder 
eller bratte tøvejrsperioder hvor opsamlingskapaciteten har været utilstrækkelig. 
Dette imødekommes fortsat i videst mulig omfang ved at sikre at vandindholdet i 
bassinerne altid er lavest mulig. Beregninger viser at sandsynligheden for at der 
bliver behov for udledning af beskidt regnvand er lille. Der er beregnet en 
gentagelsesperiode på 1000 år for hændelsen. 

De nye kloakeringsforhold og etableringen af det nye forsinkelsesbassin forventes 
overordnet set, at medføre mindre udvaskning af forurenende stoffer til 
Langmosegrøften og de vandrecipienter, som Langmosegrøften afvander til. 

10.4.3 Deposition på Langmosegrøften 

Emission af miljøfremmede stoffer til luft fra ROCKWOOL vil medføre en påvirkning 
af Langmosegrøften ved deposition af disse stoffer.  

Da deposition af kvælstof og forsurende stoffer som nævnt i kapitel 7 umiddelbart er 
uden betydning for selve vandløbet og dets artssammensætning, er der i det følgende 
fokuseret på tungmetaller og de miljøfremmede stoffer phenol og formaldehyd.  

Vandløbet kan blive påvirket dels ved direkte deposition på vandoverfladen og dels 
ved deposition på nærliggende jordarealer efterfulgt af afstrømning til vandløbet. Da 
tungmetaller og andre stoffer i betydeligt omfang tilbageholdes i jord, er her valgt kun 
at fokusere på den direkte deposition på vandløbet. 

Ved vurderingen af hvor stor en del af vandløbet, der er udsat for deposition er taget 
udgangspunkt i at OML-beregningen og depositionsberegningen, for alle 
tungmetaller viser, at den største deposition på vandløbet sker, hvor vandløbet er 
tættest på ROCKWOOL dvs. i afstanden 400 m fra ROCKWOOL.  
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Her er påregnet, at ROCKWOOL har et registrerbart bidrag til belastningen af 
Langmosegrøften med efterfølgende vandløb, så længe den beregnede deposition er 
over baggrundsniveau. Dette svarer til at antage, at ROCKWOOL beregningsmæssigt 
påvirker Langmosegrøften og den efterfølgende Døstrup Bæk fra udspringet ved sø 
ved Hvarregårdsvej 1,3 km nord for virksomheden til vandløbet passerer Motorvej 
E45 lige vest for landsbyen Døstrup, i alt en strækning på ca. 11 km.  

Med en vandhastighed i vandløb, som i Danmark typisk er af størrelsen 0,1-1 m/s 
[Ovesen et al 2000], vil et vandelement, der starter ved udspringet modtage 
deposition i op til ca. 11.000 m/0,1 m/s svarende til 100.000 s eller ca. 30,5 timer. 
Der er her groft antaget, at hastigheden gennem de små søer, der ligger på 
strækningen er af samme størrelse som i det øvrige vandløb. 

Langmosegrøften og Døstrup Bæk er smalle vandløb, men det er antaget, at de over 
den valgte afstand har en gennemsnitsbredde på ca. 4 m og et gennemsnitstværsnit 
på 4 m2. Et vandelement med overfladen 4 m² vil således have et volumen på 4 m³. 

Depositionen er bestemt ved modelberegning på baggrund af OML data fra 
ROCKWOOL A/S. Vandløbet er beliggende i en afstand på 400 m – 6600 m fra 
ROCKWOOL. Der er anvendt det højeste tal for depositionen for afstanden på 400 m. 
Depositionen af formaldehyd er nul ved afstande på 300 m og derover. Der er ingen 
data for baggrundsdeposition af phenol. Det er derfor valgt at basere beregningerne 
for phenol på de samme forudsætninger som antaget for tungmetaller. 
Beregningsresultaterne fremgår af tabel 9.2 næste side.  

Der er regnet med fuldstændig opløsning og dermed ikke taget hensyn til 
sedimentation, nedbrydning, fordampning og andre mekanismer, der kan mindske 
koncentrationen.  

Tabel 9.2  Beregning af resulterende koncentration af miljøfremmede stoffer i  
Langmosegrøften forårsaget af atmosfærisk deposition af emission 
fra ROCKWOOL. For stofferne As, Cr og Pb lægges 
baggrundsdepositionen til depositionen for ROCKWOOL, da 
disse værdier ikke er tilføjede 

Deposition ved Langmosegrøften 

Stof Beregnet  
deposition 

Samlet  
deposition på 
strækningen *1 

Resulterende 
koncentration 

Vandkvalitets- 
krav *2 
 

  (mg/m²/år) Mg µg/l µg/l 

Phenol 2,6 0,001 0,0003 7,7 

Formaldehyd 0,00 0,0 0,0 9,2 

Cd 0,216 0,0031 0,00075 0,08-0,25 

Pb 1,442 0,026 0,0066 0,34 

As 0,361 0,0075 0,0018 4,3 

Cr 0,361 0,0075 0,0018 3,4 

Cu 1,226 0,017 0,0043 1 

Ni 0,361 0,0051 0,0013 2,3 

Hg 0,072 0,0020 0,0001 0,05 

*1  Beregnet som (beregnet deposition)*4 m²*30,5/(24*365)  
*2 Bekendtgørelse nr. 1022 af 25/8 2010, bilag 2 – Generelle 
 kvalitetskrav ved udledning i ferskvand [MST 2010a]. For cadmium 
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afhænger vandkvalitetskravet af vandets hårdhed (den laveste værdi gælder for det 
blødeste vand). 
 
Det fremgår af beregningen, at den resulterende koncentration for alle stoffer 
overholder de generelle kvalitetskrav ved udledning i ferskvand. Det understreges, at 
beregningen på mange punkter er konservativ. Det er derfor næppe sandsynligt, at 
deposition af miljøfremmede stoffer emitteret fra ROCKWOOL vil medføre 
uacceptabel påvirkning af Langmosegrøften. 

10.4.4 Sammenfattende vurdering 
 
Det vurderes, at den nuværende og fremtidige håndtering af sanitært spildevand og 
procesvand ikke giver nogen væsentlig påvirkning af overfladevand i området. Der er 
i kap. 10 samt i den miljøtekniske redegørelse beskrevet, hvordan håndtering samt 
sikring og overvågning af stoffer, produkter og materialer som kan forurene 
grundvande og overfladevande sker. Det vurderes på denne baggrund, at der ikke er 
væsentlig påvirkning af overfladevande.  

Både den nuværende og den fremtidige indretning af kloaksystemet på virksomheden 
er en væsentlig barriere for at sikre mod utilsigtede hændelser med forurening af 
Langmosegrøften. Der sker således ikke en løbende udledning, men der skal udføres 
en aktiv handling for at udlede regnvand fra virksomheden. Dette er også relevant i 
forhold til risikoen for udslip af kemikalier i en ulykkessituation, hvor opsamling i 
bassinerne er beskrevet i virksomhedens sikkerhedsdokument. 

Hvad udledningen til Langmosegrøften angår, forventes de nye kloakeringsforhold og 
etableringen af det nye forsinkelsesbassin at medføre mindre udvaskning af 
forurenende stoffer til Langmosegrøften og de vandrecipienter, som 
Langmosegrøften afvander til.  

Der vil med det ansøgte projekt blive ansøgt om tilslutningstilladelse som følge af 
ændrede udledningsforhold samt det faktum at myndighedskompetencen er overgået 
til Mariagerfjord kommune. Virksomhedens fremtidige overvågningsprogram vil 
fremgå af den kommende tilslutningstilladelse til kommunens ledning. Der er ikke 
vurderet at være behov for yderligere afværgeforanstaltninger. 

Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke i sig selv eller sammen med andre projekter 
eller planer vil påvirke overfladevande negativt eller hindre målopfyldelse af 
recipienten Simested Å eller Lovns Bredning. 

 

10.5 Kumulation 
 
Der er ikke kendskab til andre planer eller projekter, der kan have en påvirkning på 
Langmosegrøften. Da der ikke er udledning af belastet spildevand til Simested Å eller 
Lovns Bredning og Limfjorden, er der ikke vurderet at være kumulative effekter på 
disse recipienter. 

 

10.6 Afværgeforanstaltninger 
 
Der er ikke umiddelbart behov for afværgeforanstaltninger, men der arbejdes allerede 
med overvågning for virksomheden: 
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I dag foretages måling ved udledning af renset regnvand to gange årligt af eksternt 
laboratorium, som fremsendes sammen med fabrikkens kvartalsrapporter, samt ved 
hver udledning af urenset regnvand. Her oplyses også hvor meget regnvand som er 
udledt i det forgangne kvartal.  

Det forventes, at der vil blive fastsat et nyt overvågningsprogram i den 
tilslutningstilladelse som Mariagerfjord Kommune udarbejder.  
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11 Klimatiske forhold  
 

11.1 Metode 
 
Ved vurdering af klimatiske forhold skal energiforbruget til fremstilling af stenuld ses 
i relation til, at stenuld er et produkt, der medfører energibesparelser og dermed har 
positiv effekt i forhold til klima og energiforbrug.  

En livscyklusberegning foretaget af Force Technology viser, at 250 mm ROCKWOOL 
loftisolering produceret i Danmark og installeret i et typisk dansk hus over 150 år 
sparer 128 gange den energi, og 162 gange den mængde CO2, der medgår ved 
fremstilling, anvendelse og bortskaffelse. 

Projektet medfører ikke ændringer i stenuldens positive effekter i forhold til klima og 
energiforbrug i anvendelsesfasen, og vurderingen har derfor fokus på energiforbruget 
til fremstilling af stenuld.  

ROCKWOOL er energicertificeret iht. DS/EN 50001, og energiledelse indgår som en 
del af ledelsessystemerne . ROCKWOOL udarbejder årligt en energistyringsrapport, 
der bl.a. indeholder tidligere og nuværende energiforbrug og energifaktorer samt 
væsentlige ændringer i energiforbrug. 

Vurdering af eksisterende forhold tager udgangspunkt i ROCKWOOLs 
energiledelsessystem.  

Projektet med etablering af Aquilaovn er vurderet med udgangspunkt i erfaringer fra 
en eksisterende tilsvarende ovn på ROCKWOOLs fabrik i Vamdrup.  

 

11.2 Eksisterende forhold 
 
Fremstilling af stenuld er energitungt. Det samlede energiforbrug til fremstilling af 
stenuld er af størrelsen 2000 kWh per ton stenuld. Langt den overvejende del af 
energiforbruget er knyttet til forbruget af koks til smeltning af råvarerne i 
kupolovnene (ca. 60 % af det samlede forbrug i 2011). Øvrigt energiforbrug udgøres 
af naturgas til smeltning af råvarer i kupolovne, til hærdning af produkter og 
krympning af folie. Elektricitet anvendes bl.a. til ventilatorer, motorer, transportbånd 
og belysning.  

I 2011 svarede det samlede forbrug af brændsler og elektricitet på virksomheden i 
Øster Doense til et energiforbrug på ca. 143 GWh. Emissionen af CO2 var på ca. 
47.000 tons. [Miljøredegørelse 2011]. 80 % af CO2 emissionen stammede fra koks, 12 
% fra naturgas og resten fra øvrige forhold. I 2012 var det samlede energiforbrug på 
ca. 123 GWh, og emissionen af CO2 på 40.000 tons, igen med ca. samme fordeling. 

For at nyttiggøre overskudsvarmen blev der i 2010 igangsat et samarbejde fra 
ROCKWOOLs side med Arden Varmeværk. Overskudsvarmen dækker ca. halvdelen 
af varmeforbruget til værkets ca. 800 tilknyttede husstande. Arden Varmeværk 
forventer derfor at kunne spare ca. 1 mio. m3 naturgas årligt svarende til en emission 
af ca. 2200 tons CO2.   
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11.3 Vurdering af virkninger 
 

11.3.1 Anlægsfase 
I anlægsfasen vil der være indirekte klimapåvirkning som følge af materialeforbrug og 
direkte klimapåvirkning fra brændstofforbrug i forbindelse med anlægsarbejderne. 
Det vurderes, at denne påvirkning er ubetydelig set i forhold til klimapåvirkningen i 
driftsfasen.  

11.3.2 Driftsfase 
Den øgede produktion vil medføre et øget energibehov. Med etablering af 
Aquilaovnen opnås imidlertid en forbedret energieffektivitet ved fremstilling af 
stenuld. På trods af at produktionen øges med ca. 30 % forventes det samlede 
energiforbrug kun øget til ca. 150 GWh, dvs. en stigning på 22% sammenlignet med 
2012. I det CO2 emissionen ikke er 100 % proportional med energiforbruget, og der 
skiftes til en anden ovntype, kan den kommende CO2 emission kun anslås. Den anslås 
til at blive ca. 50.000 tons. 

Tabel 10.1 viser energiforbruget pr. tons smelte og CO₂-emissionen i 2011 for de 
eksisterende kupolovne sammenlignet med den nye Aquilaovn.  

Tabel 10.1 Energiforbrug og CO₂-emission for kupolovnene og den nye 
Aquilaovn 

Energiforbrug 
pr. tons smelte 

 Realiseret 
2011  
Kupolovn 9 

Realiseret 
2011  
Kupolovn 10 

Forventet for 
Aquilaovn 

Energiforbrug kWh/t. 
smelte 

830 887 712 

CO₂ emission Kg/tons 
smelte 

334 357 286 

 

Som det fremgår af tabel 10.1, forventes Aquilaovnen at have lavere energiforbrug og 
dette medfører tilsvarende lavere CO₂-emission. Den nye Aquilaovn er ca. 20% mere 
energi-effektiv end den gamle kupolovn nr. 10, som nedlægges. 

Projektet medfører både en forøgelse af ROCKWOOLs produktionskapacitet og et 
formindsket energiforbrug til fremstillingen af stenuld pr. tons stenuld.   

Inddragelse af ca. 5 ha agerjord og etablering af lagerplads vil ikke medføre en 
væsentlig ændring i projektets klimapåvirkning. 

 

11.4 Afværgeforanstaltninger 
Virksomheden arbejder løbende med indførelse af energibesparende tiltag, og 
projektet i sig selv vil medføre et reduceret energiforbrug til fremstillingen af stenuld. 
Ud over dette er der ikke forslag om afværgeforanstaltninger, udover at ROCKWOOL 
har planlagt at tage initiativ til at fortsætte samarbejdet med  varmeværket og dermed 
øge afsætningen af overskudsvarme til fjernvarme. 
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12 Alternative råvarer og brændsler  
 

12.1 Eksisterende forhold 
 
Nuværende råmaterialer til produktion af stenuld består af 2 typer, hhv. jomfruelige 
råvarer og genbrugsråvarer. Jomfruelige råvarer er f.eks. diabassmuld og bauxit mens 
genbrugsråvarer er brugt stenuld, ovnbund, sanitetsporcelæn, bundaske- og slagge 
fra kulkraftværker og jernsmelterier. Forbruget af råmaterialer til briketfremstilling 
udgjorde i 2012 i alt ca. 71.000 tons.  

Fabrikken anvender i dag koks som det primære brændsel, dog anvendes en mindre 
andel calcineret carbon (anodekarbon) fra aluminiumsfremstilling. Sidstnævnte er 
klassificeret som produkt, og derfor ikke omfattet af bestemmelserne vedr. 
affaldsforbrænding. 

Alle smelteråvarerne anvendes i form af briketter, som fremstilles på fabrikkens eget 
briketteringsanlæg, mens brændsler anvendes enten i form af briketter 
(koksbriketter) eller direkte som stykker i størrelsen 90-250 mm. 

Foranlediget bl.a. af kommentarerne fra Danmarks Naturfredningsforening i 
debatfasen (jf. bilag 1) er det fundet relevant at redegøre for, hvordan ROCKWOOLs 
strategi for tilrettelæggelse af produktionen, og håndtering af råmaterialer, brændsler 
og affald passer sammen med det affaldshierarki, der er styrende for regeringens 
prioriteringer på affaldsområdet (jf. afsnit 11.4). 

 

12.2 Vurdering af virkninger  
 
ROCKWOOL søger om tilladelse til at supplere de råvarer og brændsler, der anvendes 
i dag, med alternative råvarer med et vist energiindhold, samt andre brændsler. 
Virksomheden vil i det daglige arbejde prioritere at arbejde med substitution af 
smelteråvarer. 

Der er ikke fastlagt en endelig liste over råmaterialer og brændsler, men ROCKWOOL 
tilstræber størst muligt råderum i valget af smelteråvarer og brændsler.  Der er en 
række produktionstekniske hensyn, der skal tages og som der sætter begrænsninger 
for hvilke råvarer og brændsler, der kan anvendes. Vurderingen tager derfor 
udgangspunkt i en bred vifte af råvarer og brændsler som beskrevet nedenfor.  

I bilag 2 er præsenteret en liste over affaldstyper, som ROCKWOOL vurderer, kan 
være relevante at bruge. Som angivet, handler det bl.a. om affaldstyper klassificeret 
som: 

• Affald fra brydning og bearbejdning af mineraler (EAK koder 01 xx xx)  

• Affald fra træforarbejdning og fremstilling af plader, møbler, papir, pap og 
papirmasse (EAK koder 03 01 xx og 03 03 xx) 

• Affald fra olieraffinering og pyrolyse af kul (EAK koder 05 01 xx og 05 06 xx) 

Listen omfatter affaldstyper, som vurderes at være relevant dels som råvarer dels som 
brændsel. En række materialer med indhold af organisk stof på over 10 % (fx 
bundaske fra termiske processer) vurderes at være relevante både som råvare og som 
brændsel. Brændslet SPL, der ligeledes er søgt specifikt om, er dækket af EAK-koden 
16 11 01 og dermed omfattet af listen.  
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Det understreges, at listen skal betragtes som en bruttoliste, og det er sandsynligt, at 
visse af de angivne affaldstyper ved en nærmere vurdering viser sig ikke at være 
produktionsteknisk velegnede. Det er også muligt, at visse affaldstyper ikke er 
tilgængelige på markedet i en mængde og kvalitet, der er relevant for ROCKWOOL. 
Generelt gælder således, at hver eneste affaldstype, som overvejes anvendt, vil blive 
nøje vurderet af ROCKWOOLs proces- og miljøpersonale. Fabrikken vil således afvise 
affaldstyper, som kan forårsage uacceptable miljø-, drifts- eller arbejdsmiljømæssige 
problemer. 

I denne sammenhæng skal peges på, at enkelte af de angivne affaldstyper kan være 
klassificeret som farligt affald såfremt, der er et indhold af miljøfarlige stoffer, der 
opfylder de kriterier, der er angivet i bilag 4 til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 
224 af 07/03/2011 om affald.  

For at begrænse og dermed kontrollere de miljøproblemer, der kan være knyttet til 
brugen af disse affaldstyper vil ROCKWOOL begrænse brugen af disse således:  

• At andelen af farligt affald, der indfyres, maksimalt udgør 40 % af den samlede 
materialemængde (energiråvare), der indfyres. 

• Der modtages kun affald i fast form, som kan oplagres i åbne oplag eller i siloer. 
Der modtages således ikke flydende eller gasformigt affald. 

• At indholdet af tungmetaller i affald fra eksterne kilder ikke i sig selv må 
medføre en klassifikation som farligt affald  

De angivne kriterier er bestemt af ROCKWOOL baseret på erfaringer med de 
råmaterialer og brændsler, som i dag anvendes på virksomheden. Det bemærkes, at 
der for mange materialer naturligt forekommer store variationer i indholdet af disse 
grundstoffer, hvilket er forsøgt tilgodeset med de angivne kriterier. Det er 
ROCKWOOLs vurdering, at med de angivne begrænsninger, vil der ikke være risiko 
for miljøpåvirkninger og emissioner, der afviger fra de nuværende påvirkninger.  

Forinden det besluttes at indføre en ny smelteråvare, vil der blive lavet forsøg for at 
undersøge om der er miljømæssige eller produktionstekniske hindringer for at 
anvende råvaren. Inden forsøget undersøges råvaren for indholdet af tungmetaller, 
og øvrige relevante parametre, som er afhængig af råvaren. Der laves en 
massebalance på tungmetaller for at se betydningen af disse i forhold til den 
komposition som råvaren indgår i. Når forsøget udføres vil der blive udtaget prøver 
fra afkastene mhp. bestemmelse af emissionen af tungmetaller. Samtidig registreres 
en række driftsrelaterede parametre, som smeltetemperatur m.v. Sammen indgår alle 
disse oplysninger i en vurdering af, om råvaren kan anvendes fremover. 

Anvendelse af alternative råvarer og brændsler til fremstilling af stenuld har omvendt 
miljøfordele ved: 

• Der sker et mindsket forbrug af naturlige råstoffer såsom koks og bjergarter.  

• De alternative råvarer og brændsler er materialer, der i mange ellers kun kan 
bortskaffes ved deponering. Brugen af disse råvarer og brændsler til fremstilling 
af stenuld betyder derfor, at behovet for lossepladser og anden form for 
deponeringskapacitet mindskes. 

Samlet er der således tale om, at den planlagte procesændring vil have væsentlige 
samfundsmæssige fordele i form af reduceret ressourceforbrug og reduceret behov 
for deponeringskapacitet. Procesændringen er således i god overensstemmelse med 
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de tanker om grøn industrisymbiose (affald fra den ene virksomhed udnyttes som 
råvare i en anden virksomhed), der i disse år vinder frem.  

 

12.3 Sammenhæng med affaldshierarkiet 
 
Ifølge Miljøstyrelsens affaldsstrategi fra 2010 [MST 2010c] skal prioritering af den 
offentlige indsats i forhold til håndtering af affald følge nedenstående prioritering – 
også kendt som affaldshierarkiet: 

1. Forebyggelse 
2. Forberedelse med henblik på genbrug 
3. Genanvendelse 
4. Anden nyttiggørelse, f.eks. energiudnyttelse 
5. Bortskaffelse  
 
Som privat virksomhed er ROCKWOOL ikke forpligtet til at følge affaldshierarkiet, 
men ROCKWOOL lever allerede på mange måder op til denne prioritering. Her skal 
fremhæves: 

• Minimering/forebyggelse af produktionsaffald. 
ROCKWOOL kan desværre ikke undgå procestab i form af kasserede produkter, 
kantskær, omstillingsspild etc. samt ovnbund fra ovnene, men ROCKWOOL har 
tilrettelagt produktionen, så dette tab af materialer genanvendes som råvarer til 
ny produktion. Samtidig arbejdes der løbende på at reducere dette mest muligt. 
Som allerede nævnt, er der tale om en materialemængde af størrelsen 25.-
30.000 tons/år, som løbende cirkulerer i systemet. På denne måde minimeres 
det egentlige produktionsaffald, dvs. den mængde af materialer, som må 
bortskaffes til behandling eller genanvendelse uden for ROCKWOOL. 

• ROCKWOOLs produktionsaffald genanvendes i videst muligt omfang.  
Det produktionsaffald, der sendes til behandling/genanvendelse uden for 
ROCKWOOL genanvendes i videst muligt omfang. Dette gælder for både 
tappejern fra ovnene (se næste kap.) samt pap, papir, plastfolie, metal, spildolie 
og lignende. ROCKWOOL erkender dog, at det ikke er lykkedes at finde 
genanvendelsesmuligheder for de affaldsprodukter, der vil opstå ved rensning af 
røggas for HCl, HF og SOx.  

• ROCKWOOLs produkter kan genanvendes. 
Brugte og kasserede isoleringsmaterialer fremstillet af stenuld og andre 
stenuldsprodukter kan uden problemer anvendes af ROCKWOOL til 
fremstilling af nye produkter. På den måde lever ROCKWOOL op til den nye 
"vugge" til "vugge" tankegang (cirkulær økonomi). ROCKWOOL kan allerede i 
dag modtage brugte isoleringsmaterialer fra affaldsselskaber og anvende dette 
som råvare. Denne returordning vil få stigende betydning i fremtiden i takt med 
byfornyelsen og nedrivningen af udtjente bygninger, hvor der er anvendt 
stenuld som isolering. Hermed bidrager ROCKWOOL også til 
affaldsforebyggelse på længere sigt.  

• Mange affaldsmaterialer kan anvendes som råvarer. 
ROCKWOOL kan i sin produktion anvende mange materialer, som ellers vil 
blive bortskaffet som affald. ROCKWOOL har på denne måde en unik 
produktion, som givetvist vil blive værdsat i fremtidens mere ressource effektive 
samfund. ROCKWOOL er allerede miljøgodkendt til at anvende 
affaldsprodukter som sanitetsporcelæn, som ellers kun kan bortskaffes ved 
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deponering. I ROCKWOOLs produktion kan dette forvandles til nyt stenuld. 
Denne kendsgerning ligger også bag ROCKWOOLs ønske om at kunne anvende 
mange andre affaldsprodukter som råvarer i produktionen af stenuld. 
ROCKWOOL opfylder dermed en vigtig rolle i samfundets genanvendelse af 
materialer.   

• Brug af brændbare affaldsmaterialer som brændsler. 
ROCKWOOL kan i sin produktion også anvende mange brændbare 
affaldsmaterialer, som hermed erstatter andre brændsler såsom koks. Når 
ROCKWOOL ønsker at brænde affaldsmaterialer er det ikke for at bortskaffe 
affald, men for at nyttiggøre energiindholdet i disse affaldsmaterialer. Når det 
drejer sig om affaldsmaterialer med en vis begrænset brændværdi (f.eks. 
bundaske fra termiske processer med glødetab større end 10 %) står 
ROCKWOOL i den unikke position at kunne udnytte energiindholdet samtidig 
med at resten af materialet fungerer som smelteråvare, der genanvendes til 
produktion af nye produkter.  
 

Dette kan sammenholdes med, at ROCKWOOL i 2012 ikke havde affald til 
deponering. Behovet for rensning af røggasser for HCl, HF og SO₂ betyder dog, at 
ROCKWOOL i fremtiden skal bortskaffe restprodukter fra røggasrensningen. Disse 
restprodukter vil blive bortskaffet til nyttiggørelse i nedlagte tyske saltminer eller 
til NOAHs anlæg på Langøya. 
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13 Affald 
 

13.1 Metode 
 
Oplysninger om eksisterende forhold er baseret på opgørelser over nuværende 
affaldsmængder. For fremtidige forhold er mængderne estimeret baseret på forventet 
fremtidig produktion og fremtidig røggasrensning.  

 

13.2 Eksisterende forhold 
 
ROCKWOOL har en væsentlig mængde procesaffald som genanvendes i 
produktionen. Det drejer sig primært om hærdet stenuld i form af kasserede 
produkter, kantskær, kvalitetsspild, omstillingsspild etc. samt ovnbund fra 
kupolovnene. Samlet er der tale om en mængde af størrelsen 25.-30.000 tons/år, 
som løbende cirkulerer i systemet. ROCKWOOL arbejder kontinerligt på at reducere 
denne mængde.  

Et andet væsentligt affaldsprodukt er tappejern, der opstår ved at det naturlige 
jernindhold i råvarer samler sig i bunden af kupolovnene og jævnligt aftappes. Der er 
tale om en mængde på ca. 2000 tons årligt, som frasorteres og sælges til 
jernproduktion.  

De øvrige affaldsmængder (2012-data) fra virksomheden udgør ca. 330 tons fordelt 
på affaldstyper som følger: 

Affald til genanvendelse: 222 tons 
Farligt affald:  38 tons 
Affald til forbrænding: 68 tons 

Affald til genanvendelse omfatter pap, papir, plastfolie, metal og lignende. Dette 
affald sendes til ekstern genanvendelse. 

Farligt affald omfatter især limaffald, kasseret bindemiddel, syreaffald samt 
flyveaske, batterier og lignende. Dette affald sendes til Modtagestation/NORD (det 
tidligere Kommunekemi).  

Brændbart affald omfatter dagrenovation og diverse brændbare affaldsprodukter, 
såsom plastdunke og andet plastaffald, tilsmudset papir, rester af gummi og voks etc. 

I 2012 havde ROCKWOOL intet affald til deponering. 

 

13.3 Vurdering af virkninger 
 
Den øgede produktion vil naturligt medføre øgede affaldsmængder. 
Overslagsmæssigt kan det forventes, at mængderne af farligt affald, affald til 
forbrænding og affald til genanvendelse øges med ca. 30%, svarende til den planlagte 
øgede produktion af stenuld. Hertil kommer den øgede mængde restprodukt fra 
røggasrensning, der skal deponeres. 

Mængden af tappejern falder, da det kun fremkommer fra en kupolovn, og ikke fra en 
Aquilaovn. Mængden af tappejern forventes at blive 1.000 tons/år. 

Det er uklart, om mængden af procesaffald, der genanvendes internt også vil stige, da 
dette bl.a. afhænger af driften. Her er konservativt anslået, at mængden af 
procesaffald også stiger med ca. 50 % til ca. 35. – 45.000 tons.  
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De forventede fremtidige affaldsmængder udgør således: 

Affald til genanvendelse 300 tons 
Farligt affald  50 tons 
Affald til forbrænding  100 tons 
Restprodukt  til deponering 1750 tons  

De angivne mængder vil blive håndteret og bortskaffet som i dag (jf. afsnit 12.2 – 
eksisterende forhold). 

Affald til deponering stammer fra røggasrensning for HCl, HF og SOX på den nye 
Aquila og på line 9, der etableres for at overholde kravene til BREF-noten samt kravet 
om at undgå mer-forsuring i de omkringliggende områder.  

Der er mulighed for 2 typer røggasrensning. Røggasrensning med calciumhydroxid 
vil give et affaldsprodukt, der består af en blanding af calciumklorid (CaCl2), 
calciumfluorid (CaF 2) og calciumsulfat (CaSO4), mens røggasrensning med 
natriumbicarbonat vil bestå af en blanding af natriumsulfat (Na2SO4), natriumklorid 
(NaCl) og natriumfluorid (NaF2), samt flyveaske. 

Restproduktet fra røggasrensningen opsamles i containere eller bigbags. Det 
klassificeres pga. indholdet af tungmetaller som farligt affald og er for ROCKWOOLs 
fabrik i Vamdrup klassificeret under koden EAK10 11 15. Restproduktet er derudover 
karakteriseret ved at have et meget højt indhold af natriumoxid, svovl og klor, hvor 
bl.a. det sidste vil medvirke til en forøget udvaskelighed af tungmetallerne.  

Genanvendelse 
ROCKWOOL har vurderet mulighederne for genanvendelse af restproduktet fra 
røggasrensning. I princippet er det muligt at genanvende restproduktet til produktion 
af soda. Der er dog behov for supplerende rensning af restproduktet og de 
nødvendige processer er dyre (1.500 – 2.000 kr. pr. tons). Der er ikke kendskab til 
virksomheder og affaldsforbrændingsanlæg, der i praksis benytter denne mulighed. 
Af denne årsag anses genanvendelse ikke som en realistisk mulighed. 

Genudnyttelse/deponering 
Der er p.t. ikke muligheder for at genanvende eller deponere restprodukter fra tør sur 
røggasrensning i Danmark. Sådanne restprodukter nyttiggøres i dag primært i 
nedlagte tyske saltminer eller på NOAHs anlæg til modtagelse af miljøfarligt affald 
m.m. på Langøya i Oslofjorden (NOAH = Norsk Avfallshandtering AS).  

Der er flere gamle tyske saltminer, der modtager restprodukter fra tør sur 
røggasrensning. Modtagelse på NOAHs anlæg på Langøya har været godkendt siden 
1994. På Langøya nyttiggøres restprodukterne til neutralisering af surt reaktivt affald 
inden endelig deponering finder sted i et tidligere udgravet kalkbrud.  

ROCKWOOL forventer at bortskaffelse af restprodukterne fra røggasrensningen vil 
ske enten til nedlagte tyske saltminer eller til NOAHs anlæg på Langøya.  
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14 Trafikale forhold 
 

14.1 Metode 
 
Oplysninger om  eksisterende forhold er baseret på optælling af nuværende kørsel. 
For fremtidig kørsel er trafikken estimeret baseret på forbrug af råvarer, samt 
produktion af færdigvarer og affaldsprodukter.til den planlagte produktion. 

Beregningerne er udført ved hjælp af TEMA 2010 (Transportministeriets værktøj til 
beregning af transorters energiforbrug og emissioner i Danmark). I beregningerne er 
regnet med at lastvognstransport sker med lastvogne der opfylder EU4-standarden. 
 

14.2 Eksisterende forhold  
 
Kørsel knyttet til modtagelse af råvarer, afsendelse af færdigvarer og afhentning af 
affaldsprodukter er estimeret i tabel 13.1.:  

Tabel 13.1 Kørsel til og fra ROCKWOOL. 

Trafiktype Daglig på hverdage Årlig *1 

Råvarer til fabrik 20 5000 

Færdigvarer 58 14.500 

Afhentning af affald 2 500 

Tung trafik (lastbiler) i alt 83 20.750 

*1 Tal er afrundede, der er regnet med 250 arbejdsdage årligt. 

Der er desuden trafik med ca. 135 personbiler dagligt fra de ansatte samt kørsel med 
2 - 3 leverancer af varer eller til servicearbejde.  

Tilkørsel til ROCKWOOL sker via Rockwoolvej. Denne vej har via Stenstrupvej og 
Hobrovej forbindelse til den Nordjyske Motorvej. Trafikken til ROCKWOOL ledes 
således uden om Øster Doense.  

Miljøbelastningen knyttet til den nuværende transport er estimeret i tabel 13.2.  Det 
understreges, at ROCKWOOL anvender mange forskellige råvarer, som transporteres 
både med skib, lastvogn eventuelt kombineret med tog fra mange lokaliteter i 
Europa, samt at der jævnligt sker tilpasning og udskiftning af råvarer.  
 
Estimatet skal derfor betragtes som et groft overslag baseret på skønnede 
gennemsnitsafstande beregnet til at illustrere størrelsesorden af belastningen. 
 
I beregningerne er der som indikatorer for den samlede miljøpåvirkning valgt at 
fokusere på følgende stoffer:  
 
• CO₂ som bidrager til den globale opvarmning (drivhuseffekten). 
• NOX som bl.a. bidrager til forsuring. 
• Partikler som bl.a. fungerer som bærer af potentielt kræftfremkaldende 

stoffer og som desuden bidrager til nedsmudsning af facader mv. 
• CO som bidrager til den globale opvarmning (drivhuseffekten). 
• Kulbrinter hvoraf nogle bl.a. er potentielt kræftfremkaldende 
• CO₂ som bl.a. bidrager til forsuring. 
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Tabel 13.2 Miljøbelastning knyttet til transport af materialer og varer til og fra 
ROCKWOOL i nuværende driftssituation 

Forurenende stoffer Miljøbelastning, tons/år 

CO2 3.470 

NOx 29 

Partikler 1 

CO 1,4 

Kulbrinter 0,6 

SO2 6,2 

 
 

14.3 Vurdering af virkninger  
 

14.3.1 Anlægsfasen 
I bygge-og anlægsfasen vil der være ekstra trafik fra tilkørsel  af byggematerialer og 
udstyr, samt fra personel til byggeriet. Trafikken vil primært foregå i dagtimerne, og 
vil følge de allerede benyttede kørselsveje. 

14.3.2 Driftsfasen 
Den fremtidige kørsel i driftsfasen er estimeret som følger: 

Tabel 13.3 Forventet fremtidig kørsel til og fra ROCKWOOL 

Trafiktype Daglig på hverdage Årlig   *1 Forøgelse 
 

Råvarer til fabrik 29 7250 45% 

Færdigvarer 78 19500 34% 

Afhentning af affald og 
restprodukter 3 750 50 % 

Tung trafik (lastbiler) i alt 110 27.500 34% 

*1  Tal er afrundede, der er regnet med 250 arbejdsdage årligt. 

Transport til den nye færdigvarelagerplads på den anden side af Rockwoolvej vil ske 
med trucks eller traktor med tilkoblet trailer eller lignende udstyr. Der forventes at 
være ca. 21 tilkørsler og 21 udkørsler med lastbiler med færdigvarer fra lagerpladsen 
om dagen. Denne trafik vil foregå på tværs af Rockwoolvej. 

Som angivet vil antallet af lastbiltransporter stige med ca.  34 %. Den øgede kørsel er 
en direkte følge af den øgede produktion.  

Kørselsbilledet fremover vil være som i dag med kørsel på ca. 250 arbejdsdage årligt. 
Som i dag vil den overvejende del (ca. 67%) finde sted i dag timerne (kl. 6 – 18), mens 
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en mindre del (ca. 16%) finder sted i aftentimerne (kl. 18-22) og en tilsvarende del 
(17%) finder sted i nattimerne (kl. 22-06). 

Trafikken vil også fremover benytte Hobrovej, Stenstrupvej og Rockwoolvej og 
således blive ledt uden om Øster Doense.  

I de tilfælde, hvor transporten foregår med modulvogntog vil der blive benyttet ruten, 
som er fastlagt af Mariagerfjord kommune (jf. bilag 1 – Bemærkninger fra 
Mariagerfjord Kommune).  

Miljøbelastningen knyttet til den fremtidige transport er estimeret i tabel 13.4.  Dette 
understreges at ROCKWOOL anvender mange forskellige råvarer, som transporteres 
både med skib, lastvogn eventuelt kombineret med tog fra mange lokaliteter i 
Europa. Råvarene, der vil blive anvendt i den fremtidige produktion, vil desuden 
kunne variere. Estimatet skal derfor betragtes som et groft overslag baseret på de 
skønnede nuværende gennemsnitsafstande, der er beregnet til at illustrere den 
relevante størrelsesorden af belastningen. I beregningerne er regnet med at 
lastvognstransport sker med lastvogne der opfylder EU5-standarden.  

Tabel 13.4 Miljøbelastning knyttet til fremtidig transport af materialer og varer til 
og fra ROCKWOOL 

Forurenende stoffer Miljøbelastning tons/år 

CO₂ 5.685 

NOX 18,9 

Partikler 2,2 

CO 1,5 

Kulbrinter 0,3 

SO₂ 15 

Som det fremgår af tabel 13.4 er den samlede emission af CO₂ i fremtiden på knapt 
5.700 tons årligt, hvilket må vurderes som beskedent sammenlignet med emissionen 
fra selve produktionen jf. kapitel 10.   

 

14.4  Kumulative effekter 
 
På Mariagerfjord Kommunes hjemmeside fremgår skitserede, igangværende og 
gennemførte projekter indenfor kommunens trafikplanlægning4. Blandt 
skitseprojekterne er modulvogntog til ROCKWOOL, Ø. Doense. Dette er inddraget 
som et afværgetiltag for at afbøde gener fra trafikken. Der er ikke kendskab til øvrige 
planer eller projekter, der kan have kumulative effekter for det omgivende miljø. 

 

14.5  Afværgeforanstaltninger 
 
Ulempen fra vejtrafikken for naboer minimeres i kraft af, at trafikken ledes uden om 
Øster Doense. Da fabrikken i sin tid blev anlagt tæt på jernbanen, var det i 
forventning om at kunne overføre en del af transporten af råvarer og færdigvarer til 
                                                           
4 
http://www.mariagerfjord.dk/Borger/Trafik%20og%20veje/~/link.aspx?_id=59D4A
8C7F5814BB6A34F4CBE771070A1&_z=z hentet 2-11-2013 (site opdateret 8-11-
2012) 

http://www.mariagerfjord.dk/Borger/Trafik%20og%20veje/~/link.aspx?_id=59D4A8C7F5814BB6A34F4CBE771070A1&_z=z
http://www.mariagerfjord.dk/Borger/Trafik%20og%20veje/~/link.aspx?_id=59D4A8C7F5814BB6A34F4CBE771070A1&_z=z
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jernbanenettet. Det har dog efterfølgende vist sig ikke at være en rentabel eller 
logistisk mulig løsning, og har betydet at muligheden nu er nedlagt. 

Fabrikken har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune siden ændret 
tilkørselsforholdene, således at modullastvognstog kan køre ind for at afhente 
færdigvarer. Tilsvarende tilpasning af vejnettet er sket andre steder på strækningen 
fra fabrikken til motorvejsnettet. På den vis er det muligt at reducere antallet af 
transporter idet der kan transporteres flere enheder pr. lastbil.  

Bygningsisolering (f.eks. flexibatts) vil desuden blive pakket efter nyeste teknologi, 
hvilket betyder større kompression og dermed igen mulighed for flere enheder pr. 
transport.   
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15 Landskab og visuel påvirkning 
 
Påvirkningen af arkitektonisk og arkæologisk kulturarv bygger på en gennemgang af 
registrerede kulturarvsværdier og fortidsminder i omgivelserne, herunder 
beskyttelseslinjer.  

Der er udarbejdet en visualiseringer, der viser omfanget af ny bebyggelse i forhold til 
den eksisterende bygningsmasse. 

 

15.1 Eksisterende forhold 
 
ROCKWOOL ligger i det åbne land omkranset af landbrugsarealer og – ejendomme. 
Syd for virksomheden ligger landsbyen Øster Doense.  

En gennemgang af Mariagerfjord Kommuneplan viser, at ROCKWOOL ligger udenfor 
arealer der er udpeget som værdifulde landskabs- eller kulturområder, herunder: 
særligt værdifuldt landskab, geologisk beskyttelsesområde, værdifuldt kulturmiljø og 
større uforstyrrede landskaber. Der er således ikke særlige landskabelige interesser 
forbundet med anlægget eller området, hvori det er placeret.  

 

15.2 Landskabet 
 
Landskabet  omkring Øster Doense er især karakteriseret ved det bølgede til 
småbakkede moræne, der bære tydeligt præg af dødis, med lavbundsområder og små 
søer i lavningerne og ellers intensivt opdyrkede marker. Markerne afgrænses helt 
eller delvist af hegn og især i tilknytning til små lavbundsområder findes små 
bevoksninger, hvilket afspejles af de mange små beskyttede naturområder. 
Bebyggelsen omkring Øster Doense er karakteriseret ved en spredt landbebyggelse, 
der især består af middelstore og store gårde, der ligger trukket tilbage på markerne, 
mens huse og husmandssteder ligger langs vejene. Stedvist ligger bebyggelsen 
samletsom i Øster Doense. 

 
Området rummer flere store tekniske anlæg. 
 
15.3 Kulturarv i området omkring Øster Doense 
 
Landskabet er i hele området omkring Mariager fjord præget af de mange gravhøje. 

Inden for projektområdet er der en udgravet gravhøj, se afsnit 14.5, derudover vil 
projektområdet ikke berøre fortidsminder. 

Den nærmeste kirke er Vebbestrup Kirke. Vebbestrup kirke er en typisk landsbykirke, 
opført i romansk stil. Kirken er opført i løbet af 1100-tallet. Projektet vil ikke påvirke 
oplevelsen af kirken, ligesom hverken udsyn fra eller indsigt til kirken vil blive berørt 
af projektet. 

 

15.4 Bygge- og beskytteleseslinier 
 
ROCKWOOL-projektet berører heller ikke bygge- og beskyttelseslinjer, herunder å-, 
skov- og søbeskyttelseslinjer samt kirke- og skovbyggelinjer.  
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Nærmeste fredede fortidsminde er en langdysse fra stenalderen (dateret 3950-2801 
f.Kr.) beliggende ca. 745 m nordøst for anlægget. På den østlige side af anlægget, 
langs jernbanen, findes to fredede jord- eller stendiger på ca. 130 og 410 m.  

ROCKWOOL berører således ikke værdifulde landskabs- eller kulturværdier. Dette 
gælder også for arealet vest for Rockwoolvej, der inddrages til lagerformål.  

 

15.5 Arkæologi 
 
Nærmeste fredede fortidsminde er en langdysse fra stenalderen (dateret 3950-2801 
f.Kr.) beliggende ca. 745 m nordøst for anlægget. På den østlige side af anlægget, 
langs jernbanen, findes to fredede jord- eller stendiger på ca. 130 og 410 m.  

Det nye område for færdigvarelager blev undersøgt af Nordjyllands Historiske 
Museum i sept.-okt. 2011. Ved undersøgelsen er registreret resterne af en gravhøj i 
den nordøstlige del af arealet, se infoboksen herunder. 

 
Museet gennemførte i perioden 29. sept. – 11. okt. 2011en forundersøgelse af 
arealet, beliggende vest for fabrikken. Der blev lagt søgegrøfter for hver 15 
meter i en NØ-SVretning over det meste af arealet, dog med afbrydelse af det 
kendte kloaktrace.  
I den nordøstlige del af forundersøgelsesarealet blev der fundet resterne af en 
gravhøj, sandsynligvis fra enkeltgravskulturen (ca. 2900-2500f.Kr.). Den var 
synlig i form af en ringgrøft hvor der måske har stået stolper/planker og har 
fungeret som en markering/indhegning af gravhøjen. Selve begravelsen var 
der ikke spor af, da den sandsynligvis har været anlagt oven på eller let 
nedgravet i det oprindelige muldlag. Ringgrøften blev totalundersøgt og er 
ikke påkrævet en yderligere undersøgelse.  
Ca. 80 meter fra ringgrøften mod vest var en tilsvarende bakketop hvor man 
også kunne forvente at finde en gravhøj. Her var der dog lavet prøvehuller til 
råstofsindvinding i nyere tid, og der var dermed ikke noget bevaret af de 
eventuelle forhistoriske anlæg. 
 

Arealet er vurderet som grundigt undersøgt og er frigivet til anlæg af varelager 
[Nielsen 2011]. 
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Figur 14.1 ROCKWOOL set fra nord, eksisterende forhold (ref. lokalplan 15/2009).  

Figur 14.1 fra lokalplan 15/2009 viser foto af virksomheden set fra nord mod 
landsbyen Øster Doense. Dele af de grønne arealer foran virksomheden er siden 
blevet inddraget til drift.  

 

15.6 Visualiseringer 
 

15.6.1 Visualiseringer 
For at belyse de visuelle konsekvenser er der udarbejdet visualiseringer som 
illustrerer de nye bygningers påvirkning af området. Standpunkter for 
visualiseringerne omkring fabrikken er valgt ved adgangsvej til Øster Doense (syd), 
hvor der vil være mest indblik til de nye bygninger, samt ved de primære færdselsveje 
omkring fabrikken. I Øster Doense vurderes byggereiet at være delvis skærmet af 
bevoksningen og de eksisterende bygninger. De nye bygninger opføres hovedsageligt 
på vestsiden af det eksisterende fabriksanlæg og vil således være mest synlige fra 
denne vinkel. Fra området omkring fabrikken vil den nye skorsten være synlig på 
tilsvarende måde som den eksisterende skorsten. Farvevalget på visualiseringen 
afspejler den endelige farve på bygningerne.  
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Figur 14.5 Oversigt over visualiseringspunkter 
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Visualisering fra punkt syd Figur 14.6 A Visualisering fra syd - Før udvidelsen    

 
 
Figur 14.6 B Visualisering fra syd - Efter udvidelsen 
 
Figureren viser hvorledes byggeriet vil se ud set fra standpunktet ved Øster Doense. 
På grund af terrænforhold og beplantning vil indsigt til det nye færdigvarelager være 
meget begrænset. 
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Figur 14.7 B Visualisering fra sydvest  -Før udvidelsen       

 

Figur 14.7 B Visualisering fra sydvest  -Efter udvidelsen       
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Visualisering fra punktet øst 

  
Figur 14.8 A Visualisering fra øst  - Før udvidelsen       

 Figur 14.8 B Visualisering fra øst -  Efter udvidelsen 
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Visualisering fra punktet vest 

 Figur 14.9 A Visualisering fra vest.-  Før udvidelsen 
 

 

Figur 14.9 B Visualisering fra vest. - Efter udvidelsen 
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15.6.2 Vurdering af virkninger 
Konsekvenser for landskab og kulturværdier i forbindelse med anlægsfasen, herunder 
etablering af skurby er midlertidige og forbigående. De vurderes derfor ikke at være 
væsentlige, og vurderingen i dette kapitel vedrører derfor kun virkningerne i 
driftsfasen.  

Udvidelse af produktionen og de dertil hørende anlæg kræver bygningsmæssige 
udvidelser og ændringer. Der er udarbejdet skitseplaner, der viser fabriksanlæggets 
fremtidige bebyggelsesomfang. Disse er gengivet i kapitel 3. Højden på bygningen vil 
være max. 35 m. Den nye skorsten ved siden af har en højde på 75 m.  

Al ny bebyggelse placeres i sammenhæng med det eksisterende fabriksanlæg. 
Produktionsmetoden i den nye Aquilaovn kræver, at den nye bebyggelse opføres i op 
til 35 m højde. Den nye bebyggelse bliver således 10 m højere end den højeste af de 
eksisterende bygninger på anlægget. Da området er temmelig fladt vil den nye 
bebyggelse blive relativ synlig i omgivelserne. Virksomheden er markant element i 
landskabet, primært på nært hold af virksoemheden. Med udvidelsen vil dette indtryk 
af et teknisk anlæg forstærkes, dog bliver de nye bygningselementer indtænkt på en 
hensigtsmæssig måde, hvad angår farvevalg og ”sammenhørighed” med eksisterende 
byggeri. 

Arealet vest for Rockwoolvej, der inddrages til lagerområde, vil ikke blive bebygget, 
men der vil på arealet være opstillet lysmaster med en højde på 16 m. Disse master er 
udstyret med projektører til oplysning af arealet. De anvendte projektører og deres 
opstilling sikrer, at der ikke er væsentlige lysgener uden for lagerarealet. Ingen af de 
opstillede projektører vil pege direkte mod naboer og der vil således ikke være direkte 
lysindfald hos naboer. Projektørerne vil være tændt døgnet rundt i nødvendigt 
omfang for at sikre forsvarligt arbejde på pladsen, ligesom for det eksisterende anlæg.  
Pladsen ses ikke af visualiseringerne da den ikke vil være særlig synlig på disse 
afstande på grund af terrænet og bevoksning. Derudover vil beplantning omkring 
pladsen sikre, at denne indgår på en naturlig måde i landskabsopfattelsen. 

15.6.3 Afværgeforanstaltninger 
Den ny bebyggelse vil få en udformning og blive opført i materialer, der sikrer visuel 
sammenhæng med det eksisterende anlæg. Lagerarealet vest for Rockwoolvej vil blive 
udformet i overensstemmelse med kravene i lokalplan 15/2009, hvor der bl.a. er 
fastsat følgende bestemmelser af hensyn til arealets visuelle fremtoning: 

Anlæg til områdets tekniske forsyning skal placeres og udformes på en sådan måde, 
at deres synlighed fra de omkringliggende ejendomme og veje begrænses mest mulig. 

Hegn i skel må kun etableres som levende hegn.  

Det skal tilstræbes, at befæstelsen og området i øvrigt får en grøn karakter. 
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15.7  Vurdering af virkninger 
 
Konsekvenser for landskab og kulturværdier i forbindelse med anlægsfasen, herunder 
etablering af skurby er midlertidige og forbigående. De vurderes derfor ikke at være 
væsentlige, og vurderingen i dette kapitel vedrører derfor kun virkningerne i 
driftsfasen.  

Udvidelse af produktionen og de dertil hørende anlæg kræver bygningsmæssige 
udvidelser og ændringer. Der er udarbejdet skitseplaner, der viser fabriksanlæggets 
fremtidige bebyggelsesomfang. Disse er gengivet i kapitel 3. Højden på bygningen vil 
være max. 35 m. Den nye skorsten ved siden af har en højde på 75 m.  

Det er vurderet at al ny bebyggelse placeres i sammenhæng med det eksisterende 
fabriksanlæg. Produktionsmetoden i den nye Aquilaovn kræver, at den nye 
bebyggelse opføres i op til 35 m højde. Den nye bebyggelse bliver således 10 m højere 
end den højeste af de eksisterende bygninger på anlægget. Da området er temmelig 
fladt vil den nye bebyggelse blive relativ synlig i omgivelserne. Virksomheden er 
markant element i landskabet, primært omkring virksomheden dvs. på nært hold. 
Med udvidelsen vil dette indtryk af et teknisk anlæg forstærkes, dog er de nye 
bygningselementer vurderet at være indtænkt på en hensigtsmæssig måde, hvad 
angår farvevalg og ”sammenhørighed” med eksisterende byggeri. 

Arealet vest for Rockwoolvej, der inddrages til lagerområde, vil ikke blive bebygget, 
men der vil på arealet være opstillet lysmaster med en højde på 16 m. Disse master er 
udstyret med projektører til oplysning af arealet. De anvendte projektører og deres 
opstilling sikrer, at der ikke er væsentlige lysgener uden for lagerarealet. Ingen af de 
opstillede projektører vil pege direkte mod naboer og der vil således ikke være direkte 
lysindfald hos naboer. Projektørerne vil være tændt døgnet rundt i nødvendigt 
omfang for at sikre forsvarligt arbejde på pladsen, ligesom for det eksisterende anlæg.  
Pladsen ses ikke af visualiseringerne men det forventes at denne vil indgå som en 
sammenhængende del af ROCKWOOLs areal. Derudover vil beplantning omkring 
pladsen sikre, at denne indgår på en naturlig måde i landskabsopfattelsen. 

 

15.8 Afværgeforanstaltninger 
 
Den ny bebyggelse vil få en udformning og blive opført i materialer, der sikrer visuel 
sammenhæng med det eksisterende anlæg. Lagerarealet vest for Rockwoolvej vil blive 
udformet i overensstemmelse med kravene i lokalplan 15/2009, hvor der bl.a. er 
fastsat følgende bestemmelser af hensyn til arealets visuelle fremtoning: 

• Anlæg til områdets tekniske forsyning skal placeres og udformes på en sådan 
måde, at deres synlighed fra de omkringliggende ejendomme og veje begrænses 
mest mulig. 

• Hegn i skel må kun etableres som levende hegn.  
• Det skal tilstræbes, at befæstelsen og området i øvrigt får en grøn karakter.  
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16  Befolkning 
Dette kapitel indeholder en gennemgang af de direkte og indirekte konsekvenser, 
som projektets miljøforhold kan have for de mennesker, som vil blive påvirket af 
ROCKWOOL.  

Datagrundlaget for vurderingen består af de øvrige kapitler i denne VVM-redegørelse 
samt projektgrundlaget og relevant statistik. Den primære kilde er VVM-
redegørelsens relevante kapitler.  

Vurderingen er baseret på en kvalitativ gennemgang af de direkte og indirekte 
konsekvenser. Fokus er rettet mod at lave en beskrivelse, der samlet belyser, hvilken 
betydning udvidelsen af produktionen samt medforbrænding af affald kan få.  

Udvidelsen af produktionen samt medforbrænding af affald kan medføre en række 
miljøeffekter, som kan påvirke befolkningen, herunder menneskers sikkerhed og 
sundhed.  

Det skal fremhæves, at der generelt er tale om en meget overordnet fremstilling uden 
detaljerede konsekvensvurderinger eller særskilte økonomiske analyser.  

Analysen beskriver forholdene i området omkring ROCKWOOL - de eksisterende 
forhold - samt de forventede miljømæssige påvirkninger af projektet, det vil sige 
forskellen mellem 0-alternativet og projektet.  

De direkte (miljø)påvirkninger for befolkningen er behandlet under følgende emner: 
  
• Støj 
• Luftforurening 
• Lyspåvirkning  
• Trafik og risiko 
• Rekreative forhold 

 
Det vurderes desuden, om nogle af de beskrevne miljøpåvirkninger i forbindelse med 
udvidelsen af ROCKWOOL kan medføre afledte socioøkonomiske effekter for 
erhvervs- eller samfundsgrupper. De miljøpåvirkninger, der kan få betydning, 
omfatter primært beskæftigelse og anvendelse af overskudsvarme til lokal 
varmeforsyning.  

 

16.1 Eksisterende forhold 
 
ROCKWOOL er en stor industrivirksomhed og det kan medføre visse gener i 
lokalområdet. Det vurderes at den væsentligste gene er støj, hvor der i virksomhedens 
miljøgodkendelse er givet dispensation for en ejendom i forhold til de vejledende 
grænseværdier for støj. For en nærmere beskrivelse af virksomhedens støjforhold 
henvises til kapitel 5.  

Nærmeste rekreative tilbud er en cykelrute ved Vebbestrup 1,5 km nordvest for 
anlægget. Der er ikke rekreative tilbud i nærheden af ROCKWOOL.  
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16.2 Vurdering af virkninger 

Beskæftigelse og socioøkonomi 

Brug af affaldsmaterialer og mindsket brug af jomfruelige råmaterialer vurderes 
ligeledes at have en positiv socioøkonomisk effekt.  

Med etablering af lagerplads på modsatte side af Rockwoolvej skabes mulighed for i 
perioder at producere til lager, således at årstidsvariationerne på efterspørgslen af 
stenuld ikke direkte vil afspejles i produktionen. Etablering af det nye færdigvarelager 
har dermed direkte positiv indvirkning på beskæftigelsen.  

I bygge- og anlægsfasen vil projektet have en positiv indvirkning på lokalområdet i 
form af øgede antal hotelovernatninger til entreprenører og underleverandører, samt 
deraf følgende behov for bespisning. 

Efter etablering vil projektet forventeligt betyde en række ansættelser til betjening af 
anlæggene.     

Selvom den nye Aquilaovn har lavere energiforbrug pr. tons smelte vil udvidelsen af 
produktionen medføre både forøget energiforbrug og spildvarmeproduktion. 
Spildvarmen afsættes til Arden Varmeværk, hvor det i dag dækker ca. halvdelen af 
varmeforbruget. Forøget anvendelse af spildvarme vil have en positiv effekt både i 
forhold til værkets forbrug af naturgas og varmeprisen for de enkelte 
varmeforbrugere.  

Støj 
Som beskrevet i kapitel 5 vil projektet medføre ændret støjbelastning af de 
omkringliggende boliger. Ændringen er ikke entydig, idet der for nogle boliger vil 
være tale om en reduktion af støjbelastningen, mens der for andre vil være tale om en 
stigning. Endelig sker der for to boliger reduktion i nogle perioder og stigning i andre.  

Støjens genevirkning vurderes ud fra de vejledende grænseværdier for ekstern støj fra 
virksomheden.  

Disse er fastsat i vejledning nr. 4/1984 fra Miljøstyrelsen.  

De vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbelastning, som Miljøstyrelsen 
vurderer, er miljømæssigt og sundhedsmæssig acceptabel. Der er tale om en 
afvejning mellem de virkninger støjen har på mennesker, og samfundsøkonomiske 
hensyn. Typisk vil de vejledende grænseværdier svare til et støjniveau hvor omkring 
10 - 15 % (de mest støjfølsomme) angiver at være stærkt generet af støjen. Hvis støjen 
er lavere end de vejledende grænseværdier, vil kun en mindre del af befolkningen 
opleve støjen som generende, og den forventes ikke at have helbredseffekter. 
                                                      Reference www.mst.dk  

De vejledende støjgrænser for boliger i det åbne land svarer, bortset fra lempelsen 
indtil 2016, til de gældende støjgrænser jf. ROCKWOOLs miljøgodkendelse, dvs.: 

Tidsrum 
Område 

Mandag-fredag  
kl. 6-18 Lørdag  

kl. 6-14 

Lørdag kl. 14-18 
Søn- og helligdage  

kl. 6-18 
 

Alle dage  
kl. 18-22 

Alle dage  
kl. 22-6 

Alle boliger i det 
åbne land dog 
Kastanie Allé 4 
fra 1. juli 2016 

55 45 45 45 

Ø. Doense by 55 45 45 40 

http://www.mst.dk/
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Af hensyn til virksomhedens drift er grænsen mellem nat og dag fastsat til kl. 06.00 i 
stedet for vejledningens generelle kl. 07.00. Grænsen mellem aften og nat er i 
overensstemmelse med vejledningen fastsat til kl. 22.00. Denne tidsmæssige 
afvigelse er ligeledes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning.  

For Kastanje Allé 4, hvor der er meddelt en lempelse af grænseværdierne medfører 
projektet en forbedring af støjforholdene, idet støjniveauet falder.  

For alle andre boliger i omgivelserne vil projektet ikke medføre overskridelse af de 
vejledende grænseværdier. Dette gælder også for de boliger, hvor projektet medfører 
en stigning af støjniveauet.  

Samlet kan det konkluderes, at ROCKWOOLs støjbelastning i omgivelserne 
overholder de vejledende støjgrænser overalt, bortset fra Kastanie Allé 4, hvor 
støjniveauet på trods af en reduktion af støjbelastningen ikke reduceres til de 
vejledende grænser. Det påregnes, at den eksisterende dispensation for støjniveauet 
ved Kastanie Allé 4 kan videreføres.  

Luftforurening 

Den samlede luftforurening fra ROCKWOOL vurderes at ligge under Miljøstyrelsens 
grænseværdier for alle stoffer, og vil derfor ikke udgøre en sundhedsrisiko for 
befolkningen. 

Lyspåvirkning 

På arealet vest for Rockwoolvej, der inddrages til lagerområde, vil blive opstillet et 
antal master med projektører i en højde på 16 m, som oplyser arealet. De anvendte 
projektører og deres opstilling sikrer, at der ikke er væsentlige lysgener uden for 
lagerarealet. Ingen af de opstillede projektører vil pege direkte mod naboer og der vil 
ikke være direkte lysindfald hos naboer. 

Trafik og risiko 

ROCKWOOL vejforsynes fra Rockwoolvej. Person- og varetransport sker som 
hovedregel via den Østjyske Motorvej, Hobrovej og Stenstrupvej. Lastbiler ledes 
således uden om landsbyen Øster Doense. Projektet ændrer ikke på dette. Den øgede 
transport som projektet vil medføre, vurderes derfor ikke at udgøre et problem i 
forhold til trafiksikkerhed og fremkommelighed.  

Der er etableret cykelsti langs Hobrovej fra Vebbestrup til Storegade i Øster Doense, 
og der er således mulighed for adskillelse af bløde trafikanter og trafikken til 
ROCKWOOL. Børn i Øster Doense tilhører Valsgård Skoles distrikt og der er skolebus 
fra Øster Doense til Valsgård. Rockwoolvej og Stenstrupvej er således ikke del af en 
skolevej.  

Rekreative forhold 

Projektet vurderes ikke at medføre ændringer af vilkårene for friluftsliv og andre 
rekreative forhold. 
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17 Overvågningsprogram 
 
På relevante områder vil ROCKWOOL foretage løbende overvågning. På visse 
områder vil overvågningen være bestemt af vilkårene i særlige tilladelser. Dette 
gælder: 

Emissioner til luft reguleres via vilkår i den forventede miljøgodkendelse. Disse vilkår 
er meget specifikke og kontrolleres via kontrolmålinger af et eksternt akkrediteret 
firma. Herudover medfører projektet opsætning af en række supplerende kontinuerte 
målere på emissionerne til luft, så disse hele tiden kan overvåges.  
 
Støjen fra fabrikken overvåges også allerede idag via støjmålinger, der udføres af et 
eksternt akkrediteret firma. Når projektet er etableret, vil der blive udført nye 
støjmålinger af eksternt akkrediteret firma for at dokumentere, at 
støjgrænseværdierne fortsat er overholdt. 
 
Udledning af overfladevand til vandrecipient (Langmosegrøften) vil blive reguleret i 
den forventede tilslutningstilladelse der meddeles af Mariagerfjord kommune.  
Der er til sikring af jord og grundvand planlagt gennemført en række foranstaltninger 
til beskyttelse af grundvandet i forhold til vedligeholdelse af belægning, oplag og 
håndtering af smelteråvarer/ brændsler (herunder affaldsklassificerede) samt 
hjælpestoffer. Der stilles vilkår hertil i miljøgodkendelsen bl.a. i form af vilkår til 
egenkontrol af belægning en gang årligt og dokumentation af denne kontrol. 

I forbindelse med undersøgelsen af basistilstanden for jord og grundvand er der 
etableret to undersøgelsesboringer. Disse boringer vil fremover blive anvendt til at 
overvåge potentiel forureningsspredning bl.a til det lokale vandværk Ø. Doense. 
Boringerne vil give en tidlig varsling i forhold til de dybereliggende primære 
grundvandsforekomster. ROCKWOOL har desuden to grundvandsboringer, hvor 
grundvandskvaliteten løbende følges med halvårlige analyser. 

Overvågning af tankanlæg og håndteringen af råvarer/brændsler, som indebærer 
sikkerhedsrisici er/vil være beskrevet dels i miljøgodkendelsen og dels i 
sikkerhedsdokumentet. 

Energi- og råvareforbrug er og vil blive beskrevet i den årlige miljøredegørelse. 
Indirekte overvåges hermed også lastvognstrafikken til og fra ROCKWOOL, da denne 
trafik er snævert knyttet til forsyningen med råvarer, transport af færdigvarer samt 
bortskaffelsen af affaldsprodukter. 

I forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet vil der blive udarbejdet en 
jordhåndteringsplan til godkendelse hos Mariagerfjord kommunen. Planen skal sikre 
at der sker korrekt håndtering af den jord som afgraves.  

Der er ikke planlagt særlig overvågning af naturområder.    
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18 Manglende viden 
 
Generelt vurderes vidensgrundlaget som tilfredsstillende. 

Til vurderingerne kan der knyttes kommentarer til følgende aspekter: 

Alternative råvarer og brændsler:  
ROCKWOOL har peget på en række alternative råvarer og brændsler, som kunne 
tænkes anvendt. Der er indsamlet data om og vurderet for et brændsel (SPL), som 
planlægges anvendt. Som angivet i kapitel 11, gælder at hver eneste af de påtænkte 
affaldstyper vil blive detaljeret undersøgt og evalueret med hensyn til både 
produktionstekniske, miljømæssige og andre forhold. Fabrikken vil kun benytte 
råvarer og brændsler, som vurderes ikke at medføre uacceptable miljø-, drifts og 
arbejdsmiljømæssige problemer. Desuden vil råvarene være underlagt krav til f.eks. 
tungmetaller, som er specificeret i miljøgodkendelsen.   

Grundvandskortlægning og sårbarhed: 
Der er p.t. igangværende grundvandskortlægning, og området hvor ROCKWOOL 
indvinder vand kan ændre status og sårbarhedvurdering. Derfor har ROCKWOOL 
taget særlige forholdsregler for at imødekomme en evt. skærpet kortlægning, som en 
udpegning som OSD vil være.  
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Bilag 1 
Indkomne høringssvar fra debatperiode november-december 
2011 
 
- Bemærkninger fra Mariagerfjord Kommune 

- Indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening 
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Fra: Jens Peter Mortensen [mailto:jpm@dn.dk] Sendt: 20. december 
2011 14:38 
Til: MST - Virksomhedsområdet Aarhus 
Cc: DN Mariagerfjord 
Emne: Angående Indkaldelse af ideer og forslag for anvendelse af 
alternative råvarer og brændsler på ROCKWOOL A/S, Ø. Doense 
Til Miljøstyrelsen, Aarhus 
 
Danmark har den største affaldsforbrændingssektor i hele Europa. Sektoren 
suger affald til sig som importeret affald, genanvendeligt affald og farligt 
affald. På denne måde: 

o  Stiger mængden af slagger og deponeringsbehov i 
Danmark 

o  Forøges eksporten af særligt giftigt affald stammende fra 
rensning af røggassen. 

o  Bliver vores luft mere forurenet.  
 
Sekretariatet i Danmarks Naturfredningsforening kan konstatere, at  

     Ingen af de eksisterende affaldsforbrændingsanlæg 
overholder tilsyneladende emissionsgrænseværdierne. 

     DN har før været med til at stoppe import af særligt farligt 
affald ud fra det internationale princip om, at affald skal og 
bedst håndteres, der hvor det opstår. 

 
DN anser derfor, at det ikke er en god idé med det af ROCKWOOL foreslåede 
projekt med at forbrænde det særlige giftige affald fra aluminiumsindustrien. 
 
M.v.h. 
 
 J en s  
 
 
Venlig hilsen 
Jens Peter Mortensen 
.................................................. 
Ph.D. Cand. techn. soc. 
Miljøpolitisk medarbejder 
.................................................. 
Danmarks Naturfredningsforening 
Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
E-mail; jpm@dn.dk, tlf.: 31 19 32 10 
.................................................. 
DN omstilling: 39 17 40 00, dn@dn.dk 
 
(logo fjernet) 
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Bilag 2  
Liste over relevante affaldstyper 
 
I dette bilag er listet de affaldstyper, som ROCKWOOL vurderer, kan være relevante 
som råmateriale eller brændsel.  
 
Listen er udviklet som et udtræk af bilag 2 til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 
224 af 07/03/2011 om affald, idet der for hver affaldstype er angivet den relevante 
EAK-kode. De affaldstyper, der er markeret med fed skrift er affaldstyper, som 
betegnes som farligt affald, når kriterierne i bilag 4 til bekendtgørelsen om affald er 
opfyldt. 
 
Som det fremgår kan de affaldstyper der vurderes at kunne være relevante for 
ROCKWOOL kategoriseres som følger: 
Affald fra brydning og bearbejdning af mineraler (EAK koder 01 xx xx)  

Affald fra træforarbejdning og fremstilling af plader, møbler, papir, pap og 
papirmasse (EAK koder 03 01 xx og 03 03 xx) 

Affald fra olieraffinering og pyrolyse af kul (EAK koder 05 01 xx og 05 06 xx) 

Affald fra uorganisk-kemiske processer (EAK koder 06 xx xx) 

Plastaffald (EAK-kode 07 02 13) 

Affald fra termiske processer, såsom kraftværker, forbrændingsanlæg, jern- og 
stålindustrien, aluminiumsværker, kobberværker, jern- og metal støberier, 
glasværker, keramik og tegl, cement og kalk o. lign (EAK-koder 10 xx xx)  

Affald fra formning og bearbejdning af metal og plast (EAK koder 12 01 xx) 

Sand etc. fra olieseparatorer (EAK-koder 13 05 xx) 

Affald fra foringer og ilfaste materialer (EAK koder 16 11 xx) 

Bygnings- og nedrivningsaffald (EAK-koder 17 xx xx) 

Affald fra affaldsbehandling o.lign. (EAK-koder 19 xx xx) 

Ikke bionedbrydeligt have- og parkaffald (EAK-koder 20 02 xx)  

 
01 AFFALD FRA EFTERFORSKNING, MINEDRIFT, BRYDNING OG FYSISK OG 
KEMISK BEHANDLING AF MINERALER 
01 01 Affald fra brydning af mineraler 
01 01 01 Affald fra brydning af metalholdige mineraler 
01 01 02 Affald fra brydning af ikke-metalholdige mineraler 
01 03 Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler 
01 03 04 Syredannende fast og flydende mineralaffald fra bearbejdning af 
sulfidholdig malm  
01 03 06 Fast og flydende mineralaffald, bortset fra affald henhørende under 01 03 
04 og 01 03 05 
01 03 08 Støv- og partikelholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 01 03 07 
01 03 09 Rødt slam fra aluminiumoxidproduktion, bortset fra affald henhørende 
under 01 03 07 
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01 03 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
01 04 Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler 
01 04 08 Kasseret grus og neddelt klippemateriale, bortset fra affald henhørende 
under 01 04 07 
01 04 09 Kasseret sand og ler 
01 04 10 Støv- og partikelholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 01 04 07 
01 04 11 Affald fra kalisalt- og stensaltforarbejdning, bortset fra affald henhørende 
under 01 04 07 
01 04 12 Fast og flydende mineaffald samt andet affald fra vask og rensning af 
mineraler, bortset fra affald henhørende under 01 04 07 og 01 04 11 
01 04 13 Affald fra hugning og savning af sten, bortset fra affald henhørende under 01 
04 07 
01 04 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
01 05 Boremudder og andet boreaffald 
01 05 04 Ferskvandsboremudder og -boreaffald 
01 05 07 Boremudder og boreaffald indeholdende baryt, bortset fra affald 
henhørende under 01 05 05 og 01 05 06 
01 05 08 Boremudder og boreaffald indeholdende chlorid, bortset fra affald 
henhørende under 01 05 05 og 01 05 06 
01 05 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
03 AFFALD FRA TRÆFORARBEJDNING OG FREMSTILLING AF 
PLADEMATERIALER, MØBLER, PAPIR, PAP OG PAPIRMASSE 
03 01 Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer og møbler 
03 01 01 Bark- og korkaffald 
03 01 04 Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og 
finer indeholdende farlige stoffer  
03 01 05 Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer, bortset 
fra affald henhørende under 03 01 04 
03 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
03 03 Affald fra fremstilling og forarbejdning af papirmasse, papir og pap 
03 03 01 Bark- og træaffald 
03 03 02 Grønludslam (fra genvinding af kogelud) 
03 03 05 Slam fra afsværtning af returpapir 
03 03 07 Mekanisk udskilt rejekt fra opløsning af returpapir og -pap 
03 03 08 Affald fra sortering af papir og pap beregnet til genbrug 
03 03 09 Kalkslamaffald 
03 03 10 Mekanisk udskilt fiberrejekt, fiber-, fyldstof-, og bestrygningsrestprodukt 
03 03 11 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald 
henhørende under 03 03 10 
03 03 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
05 AFFALD FRA OLIERAFFINERING, RENSNING AF NATURGAS OG PYROLYSE 
AF KUL 
05 01 Affald fra olieraffinering 
05 01 07 Svovlsur tjære  
05 01 08 Andre former for tjære 
05 01 15 Brugt filterjord 
05 01 17 Bitumen 
05 06 Affald fra pyrolyse af kul 
05 06 01 Svovlsur tjære  
05 06 03 Andre former for tjære 
06 AFFALD FRA UORGANISK-KEMISKE PROCESSER 
06 03 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af salte og opløsninger 
heraf samt metaloxider 
06 03 14 Salte i fast form og opløsninger heraf, bortset fra affald henhørende under 
06 03 11 og 06 03 13 
06 03 16 Metaloxider, bortset fra affald henhørende under 06 03 15 
06 03 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
06 04 Metalholdigt affald bortset fra affald henhørende under 06 03 11 og 06 03 13 
06 04 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
06 11 Affald fra fremstilling af uorganiske pigmenter og opakiseringsmidler 
06 11 01 Calciumbaseret reaktionsaffald fra fremstilling af titandioxid 
06 13 Affald fra uorganisk-kemiske processer, ikke andetsteds specificeret 
06 13 02 Brugt aktivt kul (med undtagelse af 06 07 02) 
06 13 03 Carbon black 
07 AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER 
07 02 13 Plastaffald 
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10 AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER 
10 01 Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19) 
10 01 01 Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra kedelstøv henhørende under 10 01 
04) 
10 01 02 Flyveaske stammende fra kul 
10 01 03 Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ 
10 01 05 Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling 
10 01 07 Calciumbaseret reaktionsaffald i slamform fra røggasafsvovling 
10 01 14 Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding 
indeholdende farlige stoffer 
10 01 15 Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding, bortset fra affald 
henhørende under 10 01 14 
10 01 17 Flyveaske fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 
10 01 16 
10 01 19 Affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 05, 10 
01 07 og 10 01 18 
10 01 21 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald 
henhørende under 10 01 20 
10 01 24 Sand fra fluid bed-forbrænding 
10 01 25 Affald fra brændselsoplagring og -behandling til kulfyrede kraftværker 
10 01 26 Affald fra behandling af kølevand 
10 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
10 02 Affald fra jern- og stålindustrien 
10 02 01 Affald fra slaggebehandling 
10 02 02 Ubehandlet slagge 
10 02 08 Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 02 07 
10 02 10 Glødeskal 
10 02 12 Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 02 
11 
10 02 14 Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 
10 02 13 
10 02 15 Andet slam og filterkager 
10 02 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
10 03 Affald fra termisk baserede aluminiumsværker 
10 03 02 Anodeaffald 
10 03 04 Slagger fra ikke-forædlende forarbejdning 
10 03 05 Aluminiumoxidaffald 
10 03 08 Saltslagge fra sekundær forarbejdning 
10 03 09 Sort slagge fra sekundær forarbejdning 
10 03 16 Afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 03 15 
10 03 17 Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling 
10 03 18 Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald henhørende 
under 10 03 17 
10 03 20 Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 19 
10 03 22 Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller), bortset 
fra affald henhørende under 10 03 21 
10 03 24 Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 23 
10 03 26 Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 
10 03 25 
10 03 28 Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 03 
27 
10 03 30 Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge, bortset fra affald 
henhørende under 10 03 29 
10 03 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
10 06 Affald fra termisk baserede kobberværker 
10 06 01 Slagge fra primær og sekundær forarbejdning 
10 06 02 Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning 
10 06 03 Støv fra røggasrensning 
10 06 04 Andet partikelformet materiale og støv 
10 06 06 Fast affald fra røggasrensning 
10 06 07 Slam og filterkager fra røggasrensning 
10 06 09 Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie 
10 06 10 Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 06 
09 
10 06 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
10 08 Affald fra andre termisk baserede ikke-jernmetalværker 
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10 08 04 Partikelformet materiale og støv 
10 08 09 Andre slagger 
10 08 11 Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 08 
10 
10 08 12 Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling 
10 08 13 Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald henhørende 
under 10 08 12 
10 08 14 Anodeaffald 
10 08 16 Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 08 15 
10 08 18 Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 
10 08 17 
10 08 20 Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 
08 19 
10 08 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
10 09 Affald fra jernstøberier 
10 09 03 Ovnslagge 
10 09 06 Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 
09 05 
10 09 08 Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 09 07 
10 09 10 Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 09 09 
10 09 12 Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 09 11 
10 09 14 Affald fra bindemidler, bortset fra affald henhørende under 10 09 13 
10 09 16 Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 10 09 
15 
10 09 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
10 10 Affald fra metalstøberier 
10 10 03 Ovnslagge 
10 10 06 Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 
10 05 
10 10 08 Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 10 07 
10 10 10 Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 10 09 
10 10 12 Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 10 11 
10 10 14 Affald fra bindemidler, bortset fra affald henhørende under 10 10 13 
10 10 16 Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 10 10 
15 
10 10 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
10 11 Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter 
10 11 03 Affaldsglasbaserede fibermaterialer 
10 11 05 Partikelformet materiale og støv 
10 11 10 Affald af råvareblandinger før termisk behandling, bortset fra affald 
henhørende under 10 11 09 
10 11 12 Affaldsglas, bortset fra affald henhørende under 10 11 11 
10 11 14 Slam fra polering og slibning af glas, bortset fra affald henhørende under 10 
11 13 
10 11 16 Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 11 15 
10 11 18 Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 
10 11 17 
10 11 20 Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra 
affald henhørende under 10 11 19 
10 11 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
10 12 Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer 
10 12 01 Affald af råvareblandinger før termisk behandling 
10 12 03 Partikelformet materiale og støv 
10 12 05 Slam og filterkager fra røggasrensning 
10 12 06 Kasserede forme 
10 12 08 Affald fra keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer (efter termisk 
behandling) 
10 12 10 Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 12 09 
10 12 12 Glaseringsaffald, bortset fra affald henhørende under 10 12 11 
10 12 13 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet 
10 12 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
10 13 Affald fra fremstilling af cement, kalk og mørtel og produkter baseret herpå 
10 13 01 Affald af råvareblandinger før termisk behandling 
10 13 04 Affald fra brænding og læskning af kalk 
10 13 06 Partikelformet materiale og støv (med undtagelse af 10 13 12 og 10 13 13) 
10 13 07 Slam og filterkager fra røggasrensning 



 

Del 2 Ikke-teknisk resumé og  del 3 VVM redegørelse 145 
 

10 13 11 Affald fra cementbaserede kompositmaterialer, bortset fra affald henhørende 
under 10 13 09 og 10 13 10 
10 13 13 Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 13 12 
10 13 14 Betonaffald og betonslam 
10 13 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
12 AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKANISK 
OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST 
12 01 Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning 
af metal og plast  
12 01 01 Filspåner og drejespåner af jern 
12 01 02 Metalstøv og -partikler af jern 
12 01 03 Filspåner og drejespåner af ikke-jernmetal 
12 01 04 Metalstøv og -partikler af ikke-jernmetal 
12 01 05 Plastspåner 
12 01 13 Affald fra svejsning 
12 01 15 Slam fra spåntagende processer, bortset fra affald henhørende under 12 01 14 
12 01 16 Affald fra sandblæsning indeholdende farlige stoffer  
12 01 17 Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under 12 01 16 
12 01 21 Brugte slibeemner og slibematerialer, bortset fra affald henhørende under 12 
01 20 
12 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
13 05 Materiale fra olieseparatorer 
13 05 01 Fast affald fra sandfang og olieseparatorer 
13 05 08 Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer 
16 AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN 
16 11 Affald fra foringer og ildfaste materialer 
16 11 01 Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske 
processer indeholdende farlige stoffer 
16 11 02 Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, 
bortset fra affald henhørende under 16 11 01 
16 11 03 Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer 
indeholdende farlige stoffer  
16 11 04 Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra 
affald henhørende under 16 11 03 
16 11 05 Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer 
indeholdende farlige stoffer 
16 11 06 Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer, bortset fra 
affald henhørende under 16 11 05 
17 BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD FRA 
FORURENEDE GRUNDE) 
17 01 Beton, mursten, tegl og keramik 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Mursten 
17 01 03 Tegl og keramik 
17 01 06 Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og 
keramik indeholdende farlige stoffer  
17 01 07 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende 
under 17 01 06 
17 02 Træ, glas og plast 
17 02 01 Træ 
17 02 02 Glas 
17 02 03 Plast 
17 02 04 Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige 
stoffer 
17 03 Bitumenholdige blandinger, kultjære og tjærede produkter 
17 03 01 Bitumenholdige blandinger indeholdende kultjære 
17 03 02 Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henhørende under 17 03 01 
17 03 03 Kultjære og tjærede produkter 
17 05 03 Jord og sten indeholdende farlige stoffer 
17 05 04 Jord og sten, bortset fra affald henhørende under 17 05 03 
17 05 05 Klapmateriale indeholdende farlige stoffer 
17 05 06 Klapmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 05 05 
17 05 07 Ballast fra banespor indeholdende farlige stoffer 
17 05 08 Ballast fra banespor, bortset fra affald henhørende under 17 05 07 
17 06 Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer 
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17 06 03 Andet isolationsmateriale bestående af eller indeholdende 
farlige stoffer 
17 06 04 Isolationsmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 06 01 - 17 06 03 
17 08 Gipsbaserede byggematerialer 
17 08 01 Gipsbaserede byggematerialer forurenet med farlige stoffer 
17 08 02 Gipsbaserede byggematerialer, bortset fra affald henhørende under 17 08 01 
17 09 Andet bygnings- og nedrivningsaffald 
19 AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, 
SPILDEVANDSRENSNINGSANLÆG UDEN FOR PRODUKTIONSSTEDET SAMT 
FRA FREMSTILLING AF DRIKKEVAND ELLER VAND TIL INDUSTRIELT BRUG 
19 01 Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald 
19 01 02 Jernholdigt materiale fjernet fra bundaske 
19 01 10 Brugt aktivt kul fra røggasrensning 
19 01 12 Bundaske og slagge, bortset fra affald henhørende under 19 01 11 
19 01 14 Flyveaske, bortset fra affald henhørende under 19 01 13 
19 01 16 Kedelstøv, bortset fra affald henhørende under 19 01 15 
19 01 18 Affald fra pyrolyse, bortset fra affald henhørende under 19 01 17 
19 01 19 Sand fra fluid bed-forbrænding 
19 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
19 02 Affald fra fysisk/kemisk behandling af affald (herunder fjernelse af chrom eller 
cyanid samt neutralisering) 
19 02 03 Forblandet affald, som udelukkende består af ikke-farligt affald 
19 02 06 Slam fra fysisk/kemisk behandling, bortset fra affald henhørende under 19 
02 05 
19 02 10 Brændbart affald, bortset fra affald henhørende under 19 02 08 og 19 02 09 
19 02 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
19 03 Stabiliseret eller solidificeret affald5) 
19 03 05 Stabiliseret affald, bortset fra affald henhørende under 19 03 04 
19 03 07 Solidificeret affald, bortset fra affald henhørende under 19 03 06 
19 04 Forglasset affald og affald fra forglasning 
19 04 01 Forglasset affald 
19 04 04 Vandigt flydende affald fra hærdning af forglasset affald 
19 08 Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret 
19 08 02 Affald fra sandfang 
19 09 Affald fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug 
19 09 04 Brugt aktivt kul 
19 10 Affald fra fragmentering af metalholdigt affald 
19 10 04 Den lette fraktion og støv, bortset fra affald henhørende under 19 10 03 
19 10 06 Andre fraktioner, bortset fra affald henhørende under 19 10 05 
19 11 Affald fra regenerering af olie 
19 11 01 Brugt filterjord 
19 11 02 Svovlsur tjære 
19 12 Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, 
sammenpresning og pelletering), ikke andetsteds specificeret 
19 12 04 Plast og gummi 
19 12 05 Glas 
19 12 06 Træ indeholdende farlige stoffer 
19 12 07 Træ, bortset fra affald henhørende under 19 12 06 
19 12 08 Tekstiler 
19 12 09 Mineraler (f.eks. sand, sten) 
19 12 10 Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald) 
19 12 12 Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af 
affald, bortset fra affald henhørende under 19 12 11 
20 KOMMUNALT INDSAMLET AFFALD (HUSHOLDNINGSAFFALD OG 
LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD), HERUNDER 
SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER 
20 02 Have- og parkaffald (inkl. affald fra kirkegårde) 
20 02 02 Jord og sten 
20 02 03 Andet ikke-bionedbrydeligt affald 
  



 

Del 2 Ikke-teknisk resumé og  del 3 VVM redegørelse 147 
 

 
Bilag 3 Forslag til miljøgodkendelse 
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Bilag 4 
Sikkerhedsdatablad for SPL 
 

  

     1st Cut 
Variable Units N Mean StDev Minimum Maximum 
F % 27 10.856 0.741 9 11.9 
CN %     <0,5 
Na % 27 11.944 0.362 11.1 12.6 
Ca % 27 1.237 0.0492 1.2 1.3 
Al % 27 6.1704 0.2946 5.4 6.6 
Fe % 27 0.4481 0.1014 0.3 0.7 
Si % 27 2.763 0.77 1.1 3.9 
Ti % 27 0.09259 0.02246 0.03 0.14 
S % 27 0.06148 0.01634 0.03 0.1 
P % 27 0.00963 0.00192 0 0.01 
K % 27 0.05889 0.00801 0.04 0.08 
Mg % 27 0.06 0.0092 0.04 0.08 
LOI % 27 56.989 2.407 54 63.1 
C (Leco ) % 27 57.574 2.378 54.5 63.2 
B ppm 29 43.52 53.54 19 304 
Ba ppm 29 65.03 20.23 37 142 
Co ppm 29 69.86 18.75 31 99 
Cr ppm 29 29.55 7.04 16 43 
Cu ppm 29 31.48 13.46 9 74 
Mn ppm 29 51.62 8.62 36 68 
Ni ppm 29 29.28 6.45 19 47 
P ppm 29 59.55 30.33 19 109 
V ppm 29 34.21 16.36 18 94 
Zn ppm 29 39.7 76.5 9 425 
P2O5 ppm 29 135.7 70.3 39 250 
As ppm 27 8.185 2.975 5 13 
Be ppm 27 7.7778 0.3866 7 8.5 
Cd ppm 27 0.09407 0.02117 0.09 0.2 
Hg ppm 27 0.00904 0.00019 0.009 0.01 
Pb ppm 27 11.963 4.996 7 33 
Sb ppm 27 0.73 0.0828 0.55 0.86 
Se ppm 27 <2 0 <2 <2 
Tl ppm 27 <0.02 0 <0.02 <0.02 
%Cl % 27 0.01604 0.00098 0.014 0.018 
%Moistur % 27 0.6185 0.0622 0.5 0.7 
Spec 
Energy  MJ/kg 27 18.851 0.564 18 20.14 
F 
Leachate  (mg/g) 10 44.6 4.62 36 50 
CN 
Leachate (mg/g) 10 0.58 0.2936 0.2 1.2 
 
N angiver antallet af prøver udtaget af 400 t SPL 
Tabel 1: Specifikation for SPL. 
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Bilag 5 
Baggrundsrapport natur – NATURA 2000 vurdering. 
COWI for ROCKWOOL A/S, 
oktober 2013 
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Bilag 6 
Oversigtstegninger 
 

- Tegning 1 Kommende placering af råvarefraktioner 

- Tegning 2 Placering af afkast (fremtidig situation) 

- Tegning 3 Vandløbsmålsætning jf. Regionplan 2005 
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Tegning 1 Kommende placering af råvarefraktioner  

  



 

Del 2 Ikke-teknisk resumé og  del 3 VVM redegørelse 152 
 

Tegning 2: Placering af afkast (fremtidig situation) 
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Tegning 3 Vandløbsmålsætning jf. Regionplan 2005
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Indsigelser og bemærkninger 
 
Vi skal have dine eventuelle indsigelser og bemærkninger skriftligt i et brev 
eller en e-mail senest 10. januar 2013.  
Anfør venligst dit navn, adresse eller e-mail samt jr. nr.: MST-1274-00032 og send 
det til:.  
 
Miljøstyrelsen  
Lyseng Allé 1 
8270 Højbjerg 
Telefon: 72 54 40 00  
E-mail: aar@mst.dk 

Miljøstyrelsen 
Lyseng Allé 1 
8270 Højbjerg  
Tlf.: (+45) 72 54 40 00 
www. mst.dk 
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