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A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold
1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer
Navn: BioGasol ApS
Adresse: Lautrupvang 2A, 2750 Ballerup
Telefonnummer: +45 8820 4879

2) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVRog P-nummer
Navn: BioGasol ApS
Adresse: Lervangen 1-3, 2630 Høje Tåstrup
Matrikelnummer: 10f Kragehave By, Høje-Taastrup
CVR: 29 21 16 55
P-Nummer: 1018201220

3) Ejeren af ejendommen
Ejendommens ejer
Ejer: I/S Vestforbrænding
Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
CVR-nr. 10866111
Telefonnummer: +45 4485 7000

5
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4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson
Virksomhedens kontaktperson
Kontaktperson: Rune Skovgaard-Pedersen
Adresse: BioGasol ApS, Lautrupvang 2A, 2750 Ballerup
Telefon nr.: +45 5122 6112
Den miljøtekniske redegørelse er udarbejdet af Høje Taastrup Kommune i samarbejde med BioGasol ApS og COWI, Louise B. Hübschmann, +45 5640 6342 lbhn@cowi.dk.
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B. Oplysninger om virksomhedens art
5) Virksomhedens listebetegnelse
Demonstrationsanlægget er jf. Bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012 (Godkendelsesbekendtgørelsen) omfattet af følgende listepunkter, jf. § 1, stk. 4:

›

K206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Etablering af BioGasol-HT anlægget er omfattet af listepunkt i bilag 2. Derfor følger dispositionen
for denne redegørelse de punkter, der er givet i Godkendelsesbekendtgørelses bilag 4.

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt
BioGasol ApS ønsker at bygge et demonstrationsanlæg (BioGasol-HT) til forbehandling af biomasse på I/S Vestforbrændings arealer, Lervangen 1 i Høje-Taastrup.
Anlægget der ønskes opført i Høje Tåstrup skal bruges til at demonstrere BioGasols teknologi i en
skala, som skal sandsynliggøre at man herfra kan opskalere teknologien til kommerciel skala. Hovedaktiviteten er et anlæg (hovedanlægget), som skal demonstrere BioGasols forbehandlingsteknologi og vil bestå af følgende procestrin:

›
›
›

Forbehandling
Flash-separation (udskillelse af dampfraktion fra forbehandlingen)
Separation (adskillelse af væske og fast stof)

Endvidere har BioGasol en biaktivitet (forsøgsanlæg) til test af mikroorganismer til fermentering
på ca. en tiendedel af hovedanlæggets kapacitet og ved færre driftstimer (se endvidere beskrivelse i
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afsnit F). Derfor vil det kun være en delstrøm som skal fortsætte forsøgsanlægget som består af
følgende procestrin:

›
›

Enzymatisk hydrolyse (en anden type behandling til omdannelse af cellulose til C6-sukre)
C5- og C6-fermentering (omdannelse af sukre til ethanol og CO2)

Demonstrationsanlægget skal forsynes med el, damp og vand, derfor er det nødvendigt at installere
en gaskedel til generering af damp.
Råvarerne til hovedanlægget udgøres af affalds- og restprodukter fra landbrug og haveaffald (eksempelvis halm, frøgræshalm, dele af energiafgrøder, majsstængler, palmeblade, træflis, haveaffald
og afgassede gyllefibre fra biogasanlæg). Dette er anderledes i forhold til 1. generations bioethanolanlæg, som baserer sig på kornafgrøder. Den primære råvare er halm, men hovedanlægget
bygges til samtlige, ovenstående affaldsfraktioner.
I projektet indgår følgende elementer; hovedanlæg og forsøgsanlæg som illustreret på Figur 1:

Figur 1

Overblik over processerne indeholdt i hovedanlæg og forsøgsanlæg
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7) Risikovirksomhed
Anlæggene i hverken hoved- eller forsøgsanlæg vil være omfattet af Risikobekendtgørelsen (Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december
2006 med senere ændringer).

8) Ophørstidspunkt
Det ansøgte projekt er af midlertidig karakter. Anlægget er et demonstrationsanlæg og ikke en decideret produktionsvirksomhed.

10
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C. Oplysninger om etablering
9) Bygningsmæssige udvidelser/ændringer
Etablering af anlægget vil medføre følgende bygge- og anlægsarbejder:

›

Forberedelse til projektet med ønsket nedrivning af inventar mv. fra januar 2013 og opgradering af bygningen, bl.a. isolering, fra februar 2013 af de nuværende bygninger

›

Etablering af hovedanlæg og forsøgsanlæg (se Figur 1)

›

Etablering af råvarelager med en kapacitet svarende til ca. 1 døgns kontinuerlig drift (2 gange
ca. 200 m3 biomasse i overensstemmelse med krav til brandbekæmpelse). Tank/Silolager til
svovlsyre på 30 m3 og andre mindre tanke til øvrige hjælpestoffer.

›

Der etableres tanke til processpildevand på ca. 100 m3.

›

Energianlæg på 2500 kW (naturgasfyret)

10)

Tidsplan

Bygge- og anlægsarbejder vil blive igangsat umiddelbart efter at alle nødvendige tilladelser foreligger, herunder miljøtilladelse, byggetilladelse m.v. Nedrivning af inventar og opgradering af
bygning vil tage 2-3 måneder og idriftsættelse af procesanlægget forventes afsluttet i ultimo 2013.
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D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed
11)

Oversigtsplan

BioGasol-HT er placeret i det område der ses af nedenstående Figur 2. Den præcise placering af
BioGasol-HT procesanlæg mv. indenfor projektområdet fremgår af situationsplanen i bilag B.

Figur 2

12)

Anlæggets placering, markeret ved rød prik.

Lokaliseringsovervejelser

Planforholdene i Høje-Taastrup Kommune er reguleret af såvel retningslinjer af national/regional
karakter som af kommunale planretningslinjer

11
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De kommunale planretningslinjer er fastlagt i Kommuneplan 2010 for Høje-Taastrup Kommune
samt af lokalplaner for enkeltområder.
De nationale/regionale planer omfatter Fingerplan 20071, der udstikker de overordnede planrammer for hovedstadsregionen, Region Hovedstadens Råstofplan 20072, der udstikker rammerne for
råstofudvinding samt Natura 2000-planer for internationale naturbeskyttelsesområder. Da Naturog Miljøklagenævnet i 2012 har ophævet de nationale vandplaner, er det usikkert, hvilke regler der
p.t. gælder for vandområdet.
Fingerplan 2007

Høje-Taastrup, herunder området omkring Lervangen, indgår i Fingerplan 2007 som en del af det
ydre storbyområde "Roskilde-fingeren" med betydelige byggemuligheder til bl.a. industri mv. i et
velbeliggende transportlogistikknudepunkt.
Lervangen 1 berører ikke arealreservationer til transportanlæg eller forsyningsanlæg, og er ikke i
konflikt med eksisterende eller planlagte energitransmissionsanlæg
Råstofplan 2007

Området ved Lervangen er ikke udpeget til råstofindvinding og heller ikke som interesseområde
for råstofindvinding. Området har ikke ændret status i forhold til råstofinteresser i forslaget til Råstofplan 2012, som i øjeblikket er i høring og ikke endeligt vedtaget.
Kommuneplanrammer

Lervangen 1 ligger inden for kommuneplanramme 205, se Figur 3. Området kan anvendes til almene/kommunale formål (kommunale depoter og oplag med tilknyttet administration og eventuelle mindre reparationsværksteder). Inden for en del af området kan der etableres et affaldsvarmeværk, der kategoriseres som en klasse 5-virksomhed i Miljøstyrelsens vejledning. I området kan
der endvidere etableres en seniorklub.
Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8,5 m over det omkringliggende terræn. Affaldsvarmeværket må dog gives en højde på op til 30 m. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40, og der
skal udlægges et areal svarende til en parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal.
Området er stationsnært.
Området er ikke udlagt som område for detailhandel.

1

Fingerplanen er i øjeblikket under revision, og en ny Fingerplan 2012 forventes at blive sendt i høring snarligt.
2
Råstofplanen er p.t. under revision. Høringsperioden løber til 28. februar 2013.
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Området skal omkranses af afskærmende beplantning.
Det vurderes, at forbehandlingsanlægget falder ind under rammerne i den eksisterende kommuneplan, idet der er tale om et projekt til nyttiggørelse af affald. Det forventes således, at projektet kan
gennemføres inden for de eksisterende kommuneplanrammer.

Figur 3

Kommuneplanrammeområder i området omkring Lervangen 1 jf. til Høje-Taastrup Kommunes
Kommuneplan 2010.

Områderne, der grænser op til rammeområde 205 omfatter rammeområderne 240a og 240 b. Disse
er udlagt til regionalt fritidsområde i Høje-Taastrup, hhv. sydøstlig del og nordvestlig del, og kan
anvendes til fritids- og kulturelle formål.
Lokalplanforhold

Lervangen 1 er omfattet af lokalplan 2.16.1, se Figur 4, der udlægger området til affaldsformål og
rummer mulighed for en udvidelse af eksisterende aktiviteter, herunder:

›

affaldsvarmeværk
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›
›
›
›
›
›

genbrugsplads
glas- og papirsortering
adskillelse af sammensatte komponenter som køle-/frysemøbler, elektronikskrot mv.
administration
modtagefaciliteter for olie- og kemikalieaffald
lignende affaldsbehandlings- og affaldshåndteringsaktiviteter, der ikke medfører øget miljøpåvirkning af omgivelserne.

Området må kun anvendes til affaldsbehandlingsformål, herunder affaldsvarmeværk, genbrugsplads samt anlæg til håndtering af genbrugsmaterialer som glas, papir, metal og sammensatte komponenter.
Lokalplanen omfatter matrikel nr. 10F Kragehave by, Høje-Taastrup samt alle de parceller, der
efter den 11. april 1995 udstykkes fra de pågældende ejendomme.
Bebyggelsesprocenten må være maksimalt 40. Bygninger må ikke opføres med større højde end
8,5 m over terræn, dog undtaget affaldsvarmeværkets silo, som må være op til 30 m høj, og skorstenen, som må være op til 75 m høj. Det skal bemærkes, at skorstenen ikke fremgår af lokalplanen, men af en senere miljøgodkendelse.
Det vurderes, at forbehandlingsanlægget falder ind under lokalplanens formål, idet der er tale om
et projekt til nyttiggørelse af affald. Det forventes således, at projektet kan gennemføres inden for
rammerne af den eksisterende lokalplan.
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Figur 4
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Lokalplanområder for området omkring Lervangen 1 i Høje Taastrup Kommune.

På naboarealerne til Lervangen 1, gælder følgende lokalplaner (se også Figur 4):

›

Byplanvedtægt 2-01 "Hakkemosen", der udlægger området til offentlige formål, herunder
idræt og park

›

Lokalplan 2.23, der udlægger området til regionalt fritidsområde med mulighed for at etablere
en række fritids- og kulturaktiviteter, herunder f.eks. sommerland, vandland, idrætshaller,
sportscenter, dyrepark, campingplads, ferieby, hotel, kongres-, udstillings- og koncertfaciliteter, multihal, og nyttehaver

›

Lokalplan 2.23.4, der udlægger området til fritidsanlæg, hvor der kan opføres multi-arena
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›

Lokalplan 2.23.5, der udlægger området med det formål at etablere et oplevelsescenter i støjzonen langs sydsiden af Holbækmotorvejen med mulighed for at køre i luftpudefartøjer, Hovercraft, at svæve i luften i et Aerodium mv. Anlægget skal omkranses af 7 - 10 m høje støjvolde, som skal beplantes "skovagtigt"

›

Lokalplan 2.26, der sikrer områdets anvendelse som støjvold med den udformning og beplantning, der fremgår af detailplanen.

Høje-Taastrup Kommune er i øjeblikket i gang med at udarbejde lokalplan for området umiddelbart øst for lokalplanområde 2.16.1. Endvidere er der et mindre ikke-lokalplanlagt område mellem
Lervangen 1 og Holbækmotorvejen.
Det er eftervist ved OML-beregning (bilag C), at BioGasols anlæg på Lervangen kan overholde
gældende lugtkrav. Under denne forudsætning vurderes anlægget ikke at påvirke den planlagte
arealanvendelse på naboarealer.

13)

Daglig driftstid

I procesanlægget hovedanlæg foregår produktionen i kampagner samlet set i ca. 2500 timer årligt.
Der regnes med en samlet produktionstid på forsøgsanlægget på under 1000 timer om året.
Hovedanlægget vil køre i kampagner, se endvidere driftsprofil som illustreret i tabellen nedenfor.
Tabel 1

Oversigt over hovedanlæggets driftstid samt kapacitet
Driftstimer

Tons tørstof/time

Tons tørstof/år

1000

0 - 2,5

500

Langtidstest

1250

2,5

3125

Fuldkapacitetstest

225

4

900

25

12

/år
Test under småforsøg, ombygning, reparation

Test af 12 ton/h anlæg
Biomasse til hovedanlæg

14)

2500

300
4825

Til- og frakørselsforhold

Til- og frakørsel af materialer vil primært foregå ved lastbiler. Trafikken vil primært afvikles ad
Lervangen og Bondehøjvej.
Ved udnyttelse af anlæggets forventede drift (og et forbrug på 7500 tons biomasse) forventes antallet af lastbiler til anlægget at udgøre:
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›

6 lastbiler/ dag med tilkørsel af råvarer til råvarelager ~ 1566 transporter/ år på 261 hverdage
(En lastbil med hænger kan transportere 12 baller halm á 5-600 kg)

›

104 til og fra transporter af hjælpestoffer (~1/uge)

›

Fraførsel af forbehandlet biomasse ca. 400 lastbiler årligt (anslået af BioGasol).

Alle sker i dagperioden dvs. i alt 2070 kørsler, ca. 8 stk./dag på hverdage. Dertil kommer befordringen af personale i personbiler anslået til ca. 60 kørsler/dag (30 ansatte til og fra på 180 arbejdsdage/år =10.800 kørsler/år).

18
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E. Tegninger over virksomhedens indretning
15)

Teknisk beskrivelse

Produktions- og lagerlokalers placering og indretning
Produktions- og lagerlokalers placering og indretning er angivet i Figur 5, i det detaljeringsniveau
der kendes på nuværende tidspunkt. Anlægget opføres for så vidt i eksisterende bygninger og der
vil ikke ændres på terrænforhold.
Vejanlæg på grunden bibeholdes og udbygges, så der sikres gode til- og frakørselsforhold. Vejanlæg udføres så de opfylder de gældende myndighedskrav - herunder indsatsmæssige forhold for
brandvæsen.
Opbevaring af råvarer, biomassemodtagelse samt udlevering af forbehandlet biomasse ses af nedenstående figur.
De anvendte hjælpestoffer er primært svovlsyre til processer som forbehandling og dernæst kemikalier til blødgøring af vand samt natriumhydroxid i mindre mængder. Disse hjælpestoffer vil opbevares i tanke i nærheden af anvendelsesstedet for optimering af logistikken på virksomheden, se
bilag B.
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Figur 5
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Indretningsplan for BioGasol-HT

Placeringen af skorstene og andre luftafkast
Den eksisterende skorsten genanvendes til afkast af procesluft, dog etableres der evt. særskilt afkast til røggas fra energi anlæg samt til ventilationsluft. Se i øvrigt Bilag B.

Placeringen af støj- og vibrationskilder
De væsentligste støjkilder (procesanlæg, kompressorer mv.) vil være placeret indendørs. Se i øvrigt
Bilag B.

20
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Støjkilder som ventilation og trykluftsanlæg vil placeres i henhold til bygningernes nuværende indretning samt ifølge mest hensigtsmæssig placering i forhold til reduktion af støjudbredelsen.

Afløbsforhold
Oplysninger om processpildevand og overfladevand fremgår af afsnit 26 og 27.
Endelig kloakplan udarbejdes og fremsendes til Høje-Taastrup Kommune i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.
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F. Beskrivelse af virksomhedens produktion
16)

Oplysninger om produktionskapacitet

Anlægget som skitseret i Figur 1 under "hovedanlæg" vil have en behandlingskapacitet på 4 tons
pr. time. Ved længerevarende kørsel (>7 timer) vil anlægget dog typisk blive kørt ved en lavere
kapacitet (forventet 2,5 tons tør biomasse/ time, svarende til ca. 3 tons halm/time). Dette skyldes at
det primære formål er, at demonstrere driftsstabilitet.
Anlægget vil primært være i drift i dagtimerne i hverdagene og det årlige antal driftstimer forventes således at være lavere end 2500. Der kan i kortere perioder blive kørt test ved større kapacitet
(12 tons tør biomasse i timen), se Tabel 1. Med 150 årlige driftsdage svarer ovenstående til en kapacitet på 32,2 tons om dagen, dvs. mindre end 75 tons/dag jf. krav til listevirksomhed af type
K206.
Forsøgsanlæggets kapacitet er en tiendedel af hovedanlægget og det forventede antal årlige driftstimer er mindre end 1000.
Nøgletal for hovedanlæggets produktion er anslået til ca. 5000 tons behandlet biomasse pr. år ved
2500 timers drift pr. år. Forsøgsanlæggets kapacitet er ca. 700 tons behandlet biomasse (på våd
basis) om året ved 1000 timers drift pr. år.

17)

Systematisk beskrivelse af virksomhedens
procesforløb

Den samlede proces for hovedanlægget indeholder følgende overordnede trin:

›
›
›
›

Forbehandling omfattende neddeling af materiale, justering af vandindhold (opslemning)
Opvarmning, trykkogning, hydrolyse med tynd svovlsyreopløsning
Flash behandling (udskillelse af dampfraktion fra forbehandling)
Separation af fast stof og væske med en eller flere centrifuger

22
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Forsøgsanlægget indeholder følgende trin:

›
›

Enzymatisk hydrolyse (cellulose til C6-sukre)
Slutfermentering (gæring) med omdannelse af væskens C5 og C6 sukkerindhold til vandopløseligt ethanol-alkohol

Se endvidere Figur 1. Grundlaget for produktion af ethanol (alkohol) er sukker. Plantematerialet
har et naturligt indhold af cellulose og hemicellulose, som kan omdannes til sukker. For at gøre
indholdet af sukker tilgængeligt, skal plantematerialet først findeles og tilberedes ved trykkogning,
herved omdannes hemicellulose til C5-sukker. Efter tilsætning af vand og enzymer foretages en
enzymatisk nedbrydning (hydrolyse) ved hvilken C6-sukker bliver gjort tilgængeligt ud fra cellulose. Ved den efterfølgende fermentering i et forsøgsanlæg vil sukker omdannes til ethanol i vandig
opløsning i fermenteringstanke.
Flere af processerne er energikrævende. Anlæggets egen energiproduktion (naturgasdrevet energianlæg på 2500 kW) vil indgå som energikilde.
Produktionsanlægget vil blive etableret med lagerkapacitet for råvarer svarende til ca. 1døgns produktion. Da produktionen af en række af råvarerne er sæsonbestemte, er der behov for, at der etableres decentrale råvarelagre hos råvareproducenterne.
Ved produktionen vil fremkomme næringsholdigt spildevand (gødningsvand) som udgangspunkt
med henblik på udbringning på landbrugsjord. Anlæggets opsamlingstank for dette spildevand vil
blive suppleret med decentrale oplagstanke hos modtagerne, se endvidere afsnit om spildevand.
Aftager af behandlet biomasse og gødningsvand er eksternt anlæg, biogasanlæg og landbrug. Der
vil udarbejdes en fast leveringsaftale med et eller flere godkendte aftager. Den forbehandlede biomasse er attraktiv for biogasanlæg da den har et højt biogaspotentiale.
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Oplysning om energianlæg

Der etableres et selvstændigt gasdrevet energianlæg i forbindelse med demonstrationsanlægget.
Varme og varmt vand i kontor- og mandskabsfaciliteter vil blive leveret fra eksisterende fjernvarme samt et gasfyr til den separate kontorbygning.

19)

Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser og uheld

Hovedanlægget forventes at producere i kampagner ca. 2500 timer årligt og forsøgsanlægget ca.
1000 timer. Der forventes ikke særlige emissioner i forbindelse med opstart og nedlukning af disse
anlæg.
Emissioner som følger af eventuelle større driftsforstyrrelser eller uheld vil blive imødegået ved at
stoppe produktionen på de dele der er ramt.
Uheld i form af lækager og lignende vil have et begrænset omfang idet der i projektudførelsen vil
indtænkes tankgrave, kar med dobbeltbund mv. hvor det vurderes nødvendigt. Oplag af brandfarlige væsker vil begrænses til en mindre dieseltank til to trucks.
Forsøgsanlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen og forventes ikke at udgøre en særlig
risiko for uheld. Anmeldelse og anvendelse af GMO (klasse 1)3 til fermentering af C5- og C6sukre vil følge Fødevarestyrelsens regler, og med forskriftsmæssig opbevaring, anvendelse og
bortskaffelse af disse, vurderes det, at der ikke vil være særlig risiko for uheld forbundet med
GMO (klasse 1) i forsøgsanlægget.

3

Klasse 1: Produktion, som ikke indebærer nogen risiko eller kun en ubetydelig risiko, dvs. produktion,
hvor niveau 1-indeslutning er tilstrækkelig til at beskytte menneskers sundhed og miljø. Kilde: MST hjemmeside, hentet 11. januar 2013.
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G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige
teknik
20)

BAT Redegørelse

Der foreligger intet referencedokument for bedste tilgængelige teknik (Best Available Technique:
BAT) for netop denne type virksomhed, men visse af de anvendte anlægskomponenter, er beskrevet i BREF-note for produktion af organiske finkemikalier og BAT vedr. lugt/VOC er beskrevet i
BREF-note for fødevare-, drikkevare- og mejeriindustri. Desuden findes der tværgående BREFdokumenter vedrørende emissioner fra oplagring, som finder anvendelse ved vurdering af oplag i
tanke, samt for energieffektivitet.
Det aktuelle anlæg er et demonstrationsprojekt med en meget mindre anlægskapacitet end kommercielle projekter. Formålet med at gennemføre et demonstrationsprojekt i udviklingsforløbet
imellem pilotanlæg og kommercielt anlæg er at afprøve teknologi og procesdesign i en realistisk,
men økonomisk overkommelig størrelse.

Substitution
Der anvendes ikke farlige kemikalier til produktionen, men en tynd opløsning af svovlsyre til nedbrydningen af plantematerialet.

Optimering
Produktionen af forbehandlet biomasse er energi-forbrugende. Procesanlægget indrettes derfor
med henblik på størst mulig optimering af varmeudnyttelsen og reduktion af ressourceforbruget til
energiproduktion. Da der er tale om et demonstrationsanlæg er der ikke planlagt genindvinding af
varme mv. da driftsforholdene ikke er kontinuerlige men i kampagner. Der vil dog planlægges for
et genindvindningsanlæg til damp fra kondensering efter flash, ligesom dampgeneratoren/kedlen
overvejes indbygget med economizer. Der anvendes vand til opslemning af materiale mv. Hoved-
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anlægget vil have et vandforbrug på gennemsnitligt 3,7 m3/timen (vandværksvand), maksimalt er
20 m3/timen kortvarigt (hvis 12 ton/h anlæg testes). Forsøgsanlægget vil have et vandforbrug på
1,3 m3/timen, når det er i drift. Der er ikke indtænkt vandbesparende tiltag i forhold til demonstrationsanlægget grundet dets midlertidige karakter.

Affaldsfrembringelse
Restprodukter udgøres primært af spildevand, der delvist kan anvendes i landbruget samt behandlet
biomasse, der kan anvendes i biogasanlæg. Stort set alle affaldsprodukter fra anlæggene er således
genanvendelige og bliver nyttiggjort i andre sektorer.

Placering
Placering af råvareoplag og affaldsfraktion vil blive valgt efter hensigtsmæssig logistik samt de
eksisterende forhold på stedet.
Virksomhedens placering er valgt pga. beliggenheden og de gode trafikale forhold. Afstanden til
råvare-leverandører er også væsentlig ligesom muligheden for afsætning af det producerede materiale.

Bedste tilgængelige rensningsteknik
Luftrensning:
Anlæg af denne art kan potentielt give lugtgener fra frigivelse af furfural og andre lugtende bestanddele. Anlægget etableres derfor med henblik på, at der ikke må forekomme væsentlige lugtgener.
OML-beregninger viser at B-værdien for emission af furfural er overholdt og lugt fra anlægget
forventes således ikke vil generere gener. Dette vil blive understøttet af målinger, når anlægget er i
brug såfremt det vurderes nødvendigt, ligesom et evt. andre tiltag for lugtreduktion vil blive vurderet og iværksat, hvis det er nødvendigt.
Spildevandsrensning:
Spildevandet fra processerne vil indeholde værdifulde næringsstoffer, og størstedelen af det producerede processpildevand forventes derfor afsat til landbruget. Den del, der ikke kan afsættes vil
afledes til offentligt rensningsanlæg. Der påtænkes ikke yderligere renseforanstaltninger, da spildevandet ikke forventes at indeholde tungmetaller eller miljøfremmede stoffer i nævneværdig grad.
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H. Forurening og forureningsbegrænsende
foranstaltninger

21) Luftforurening
De væsentligste kilder til luftforurening fra anlægget vil stamme fra de nedenstående kilder:

›

Lugt fra råvarehåndtering, forbehandling og fermentering (i henholdsvis hoved – og forsøgsanlæg)

›

Furfural (samt lignende stoffer fra forbehandling og fermentering)

›

Støv fra håndtering og transport

›

Røggasser fra energianlæg (primært NOX, CO)

Det er vurderet at lugt (som udtrykt ved emission af furfural) er den væsentligste emission fra anlæggene, hvorfor de beskrives nærmere nedenfor.
Der er tillige undersøgt for næringspåvirkningen af omgivelserne i forhold emission af kvælstofilter (NOX) fra forbrændingsprocesser i energianlægget.

Lugt:
Der er følgende væsentlige kilder til lugtemission fra anlægget:

›

Ikke kondensérbare gasser fra flash-trinnet i forbehandlingen

›

Udlastningsområde for forbehandlet biomasse.

›

Evt. afgangsluft for fermentering
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Kildestyrken er estimeret ud fra de forventede luftmængder i tabel 2 og mængderne angivet i Tabel
1.
Tabel 2

Forvenmtede luftmængder

Ikke kondenseret fra flash-trin
Udlastningsområde for biomasse

Dampgenerator
Afgangsluft for fermentering

10 Nm3/h
20 Nm3/h som damper af, men som vil blive opblandet med
øvrigt udsugningsluft fra området, formentlig mindst 10 gange
så meget.
2200 Nm3/h (+ 600 Nm3/h når forsøgsanlæg er i drift)
30 Nm3/h når forsøgsanlæg er i drift

Det ses, at der er tale om ganske små mængder luftmængder, bortset fra røggassen fra dampgeneratoren.
Furfural bliver tilsat en lang række forbrugerprodukter, som smags- og/eller duftstof. Furfural forekommer i en lang række fødevarer som naturlig del eller som forurening og dannes også ved
termisk nedbrydning af kulhydrater (4). Furfural er inkluderet på luftvejledningens B-værdier5 og
emissionen af furfural skal således vurderes i henhold til dette. B-værdien for furfural er på 2
µg/m3
Da massestrømmen som oplyst ved BioGasol ved hjælp af kondensering forventes at være mindre
end 25 g/h, er emissionsgrænser ikke relevante som beskrevet i B-værdivejledningen, det skal dog
sikres at B-værdien for furfural overholdes. Dette er eftervist ved OML- beregningerne, der fremgår af bilag C.
De vejledende krav til lugtkoncentrationen i omgivelserne er betinget af arealanvendelse i disse
områder. Ved boligområder forudsættes en grænseværdi på 5 LE/m3 ved boliger. Denne værdi kan
jf. Lugtvejledningen6 lempes i industriområder og i åbne landområder. Virksomhedens område
som defineret ved lokalplansrammeområde 2.16.1, er udlagt til industri. (Tekniske anlæg) men er
mod syd og vest omgivet af rekreative, grønne områder. Det forventes at en lugtemissionsgrænse
på 5 LE/m3 vil finde anvendelse i disse områder og der er ikke vurderet, at være nogen konflikt
hermed.

4

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, Nr. 39 2003: Kortlægning af afgivelse af kemiske
stoffer i røgelse. Teknologisk Institut, Miljøstyrelse.n
5
Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2002: http://www2.mst.dk/udgiv/Publikationer/2002/87-7972-0994/pdf/87-7972-099-4.PDF. Med supplement Miljøprojekt 1252/2008.
6
Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 1985: http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/1985/87-503-58650/pdf/87-503-5865-0.pdf
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Energianlæg
OML-beregninger er udarbejdet for emissioner fra energianlægget (dampgeneratoren) NOX og CO.
Der er taget udgangspunkt i at afkast fra energianlægget føres i afkast 1 m over tag - svarende til
ca. 26 m over terræn og beregningerne viser, at der ikke er en overskridelse af grænseværdierne
eller B-værdier for NOX og CO.
Beregningsforudsætninger og metode ses af Bilag C.
Depositionsberegningerne viser, at der ud over 100 m ikke er nogen N-deposition og dermed heller
ikke nogen forsurings- eller næringspåvirkning fra anlægget. Inden for 100 m ses en estimeret deposition på < 0,5 kg N/ha/år ved de i bilag C angivne forudsætninger. Forsuringspotentialet er også
meget lavt (0,03 keq/ha/år). Som det ses af figuren nedenfor er der ikke nogen terrestriske naturområder indenfor 100 m.

Figur 6 Afstand til nærmeste terrestriske § 3-beskyttede naturnaturområder; to moser beliggende
261 m mod NV og 344 m mod NØ.
Det kan derfor også afvises at anlægget vil have nogen påvirkning på Natura 2000 områder, herunder Vasby Mose og Sengeløse Mose, der ligger ca. 2,5 km nord for anlægget.

22) Diffuse kilder
Der er ingen kvantificerede oplysninger om emissioner fra diffuse kilder. Den væsentligste diffuse
emission vurderes at være lugt fra råvareoplag og støv fra håndteringen af disse råvarer (halmflugt).
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Oplag af behandlet biomasse sker i containere placeret i eksempelvis et telt således at lugt herfra
kan kontrolleres som illustreret på situationsplanerne i Bilag B og lugtgener herfra vil derfor kunne
begrænses ved at have udsugning fra lageret samt have en optimal håndtering- og opbevaringsprocedure.
Oplag af halm sker udendørs, og et tætmasket hegn vil forhindre halmflugt.

23) Afkasthøjder for de enkelte afkast
Procesanlæg forventes at benytte den eksisterende skorsten på 70 meter. Der er to røgrør i skorstenen, og det er indledningsvist antaget at procesafkast fra hovedanlægget og forsøgsanlæg vil ske i
det ene.
Energianlæg forventes at benytte et afkast 1 m over tag, se endvidere afsnit om luft (pkt. 21).

24) Spildevand
Der vil være en årlig spildevandsmængde på ca. 3500 m3/år. COD-indhold i denne strøm er beregnet til 20 g O2/L. Spildevandstilslutning skal ske efter gældende regler og det forventes ikke, at der
er behov for yderligere behandling på selve anlægget.

Processpildevand
Der produceres procesvand fra både hovedanlæg og forsøgsanlæg, se procesoversigt i Figur 1.
Rensning af processpildevand

Spildevandet behandles ikke men forventes delvist afsat til ekstern, godkendt modtager.
Spildevandets indhold af næringssalte gør det interessant at anvende til markvanding på bestemte
tidspunkter af året. Det vil derfor blive undersøgt, om dette kan ske i overensstemmelse med slambekendtgørelsen.
Vandmængder og sammensætning

Anlægget vil producere processpildevand (3500 m3/år) forventes delvist afsat til ekstern, godkendt
modtager og delvist til offentlig kloak. Spildevandet forventes ikke at indeholde tungmetaller eller
miljøfremmede stoffer i nævneværdig grad. Hjælpestoffer, som anvendes på anlægget er svovlsyre
og blødgøring til dampproduktion (evt. andre). Der vil etableres tank(e) til processpildevand (samlet ca. 100 m3), svarende til 72 timers produktion. Der vil ansøges om tilslutningstilladelse hos Høje-Taastrup Kommune til afledning af spildevand til offentlig kloak.
Såfremt en del af processpildevandet ikke kan afsættes til landbruget, vil det afledes til kommunalt
renseanlæg. Personækvivalentmængden (PE) skønnes overordnet at svare til ca. 36 tons COD/år
svarende til ca. 14.400-18.000 PE (1 PE = 2-2,5 kg COD).

30

BIOGASOL-HT ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE

Øvrigt spildevand
Udover procesvand er der øvrigt spildevand i form af spulevand samt sanitært spildevand, der vil
udledes til offentligt kloaksystem. Dertil kommer regnvand fra befæstede arealer, der er beskrevet
under punkt 26 nedenfor.

Overfladevand
Tankkummer/grave - overfladevand

Alle tanke med flydende stoffer som kan påvirke miljøet skadeligt vil blive placeret i tankkummer/grave som sikring mod nedsivning til grundvand. Tankkummer/grave vil mindst kunne rumme
voluminet af den største tank i tilfælde af uheld, der medfører lækage på tanke. Alternativt vil der
blive anvendt nedgravede, dobbeltvæggede tanke med lækageovervågning. Se desuden virksomhedens forslag til vilkår til sikring af jord og grundvand i afsnit I.

25) Afledning til kloak
Endelig kloakplan og ansøgning om tilslutningstilladelse udarbejdes særskilt. I denne vil fremgå
den samlede spildevandsmængde. Herunder også sanitært spildevand og spildevandsstrømme der
evt. ikke kan afsættes til landbruget. Mængderne vil blive endeligt afklaret i forbindelse med udførslen af anlægget og afhænge af antallet af driftstimer mv.

26) Direkte udledning til recipient
Overfladevand fra tagflader og befæstede arealer nedsives såfremt muligt på egen grund. Der forventes ikke direkte udledning til vandløb eller dræn fra anlægget.

27) Udledning over 25 ton N eller 7,5 t P
Ikke relevant.

28) Støj
Støj vil kunne forekomme i de forskellige anlægsfaser under transport af byggematerialer og anlægsarbejder samt under senere drift af anlægget BioGasol-HT.
Ved vurdering af støj i anlægsfasen vurderes støj fra transport samt fra meget støjende aktiviteter,
som f.eks. nedbrydning, ved de nærmeste boliger.
I driftsfasen er der vurderet på støj fra intern transport samt afkast, skorstene og ventilation fra forskellige procesanlæg.
De fleste støjkilder, der er forbundet med processerne i både hoved- og forsøgsanlæg er placeret
indendørs. Aflastning af hjælpestoffer sker under tag, hvilket reducerer støjudbredelsen herfra. Af-

Side 30 af 52

BIOGASOL-HT ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE

31

lastningen af halm mv. vil generere støj, men omfanget er ikke vurderet at være væsentligt i betragtning af omgivelsernes øvrige trafikbelastning og afstanden til nærmeste støjfølsomme område.
Antallet af interne transporter er ikke vurderet at forårsage en væsentlig støjpåvirkning grundet den
begrænsede produktionskapacitet og det lave antal driftstimer. Ventilationsanlæg og afkast (ydre
støjkilder) er placeret under hensyntagen til de eksisterende forhold på stedet og vil dimensioneres
efter de føromtalte driftsforhold.
Der er udført en kvalitativ vurdering af ekstern støj for vurdering af støj fra anlæggene i forhold til
forventede relevante støjgrænseværdier i omgivelserne og det vurderes ikke at 8 daglige transporter eller det forventede produktionsapparat kan udgøre en støjpåvirkning af omgivelserne, der kan
overskride de vejledende støjgrænser, der er bl.a. ses af afsnit I – Forslag til vilkår.
Der er i området andre støjpåvirkninger fra vej og trafik (bl.a. Holbæk-motorvej og andre trafikerede veje samt genbrugsplads mv.) og demonstrationsanlægget på Lervangen 1 forventes ikke at
bidrage til en væsentlig merbelastning i området. Der er indsat forslag til vilkår om, at såfremt støj
fra anlægget opleves som væsentligt, kan der stilles krav til måling heraf.

29) Støjberegning
Ikke relevant, jf. Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 4, pkt. 29.

30) Affald
Affaldsmængder til henholdsvis nyttiggørelse og bortskaffelse
Der er i tabellen nedenfor vist den samlede masse- og energibalance for BioGasol-HT. Heraf fremgår også mængder af de væsentligste affaldstyper fra hoved- samt forsøgsanlæg.
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De overordnede materialestrømme til og fra anlægget er listet i

Tabel 3. Input er massestrøm 1 samt hjælpestoffer (damp, vand og syre). Outputtet er strømmene
luftafkast 4, 6 samt 12 og massestrømmene 7, 11. Strømmene kan tillige ses afbilledet på Figur 1.
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Tabel 3: Overordnede årlige materialestrømme – Orange kolonner er forsøgsanlægget, blå er hovedanlægget.
Mellemproduktet fra forbehandlingsprocessen, der ikke skal til forsøgsanlæg vil afsættes til biogasanlæg. Restproduktet fra forsøgsanlægget vil tillige kunne afsættes til biogasanlæg.
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31) Affaldshåndtering
Opbevaring og håndtering samt bortskaffelse af affald og farligt affald sker i henhold til de gældende forskrifter og regulativer.
Affald vil opbevares indendørs eller i lukkede containere, se situationsplanen i bilag B.

32) Jord og grundvand
Anlægget ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) det vil sige i et område, hvor
grundvandsressourcen skal beskyttes af hensyn til fremtidig indvinding af grundvand, se Figur 7.

Figur 7

Placeringen af boringer, drikkevandsinteresser samt vandindvindinger i nærheden af anlægget på
Lervangen (markeret med rød prik i kortets midte).

Risiko for forurening af grundvand i forbindelse med uheld (lækage og lign.) er behandlet i pkt. 19.
De foreslåede vilkår til anlægget i afsnit I nedenfor er samlet set vurderet at kunne sikre mod forurening af jord og grundvand og dermed også tage hensyn til drikkevandsinteresserne i området.
Der fremhæves særligt vilkår E1-E12 i underpunkt 2.5.
Det er tillige vurderet at evt. spild af processpildevand eller syre vil kunne opsamles indenfor ejendommens eget areal ved brug af inddæmning eller sugende materiale etc. Det maksimale oplag af
disse er på hhv. 100 og 30 m3.
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I. Forslag til vilkår og egenkontrol
33)

Virksomhedens forslag

Virksomheden foreslår flg. vilkår:

1.1

Generelt

Virksomheden er beliggende på Lervangen 1. Kort over område med virksomheden er vist
i Bilag A.
A1.

Der må produceres følgende produkter på BioGasol-HT, og for hvert produkt må
der maksimalt produceres den følgende angivne årlige mængde:
Produktion

Årlig mængde

Enhed

A2.

Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden.
Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

A3.

Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
- Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
- Indstilling af driften for en længere periode.
Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.

A4.

Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå
fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i tilfreds-
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stillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens meddelelse.

A5.

1.2

Luftforurening

B1.

Afkast fra gasfyret energianlæg skal være mindst 26 m over terræn og afkastet
fra
den øvrige proces skal være mindst 70 m over terræn. Skorstenshøjderne skal til
enhver tid være så høje at vilkår B2 overholdes.

B2.

Følgende emissionsgrænseværdier og immissionskoncentrationsbidrag (Bværdier) skal overholdes:

B3.

1.3
C1.

(grænseværdier ved 10 % O2)

Emissiongrænseværdi

B-værdi

NOX (regnet som NO2)

65 mg/Nm3

0,125 mg/m3

CO

75 mg/Nm3

1 mg/m

Furfural

(ingen)

0,002 mg/m3

3

Støvgener fra diffuse kilder må ikke efter tilsynsmyndighedens skøn give anledning til væsentlige støvgener ved naboers udendørs opholdsområder.

Lugt
Ved håndtering, opbevaring eller under behandling af råvarer må anlægget ikke give
anledning til lugtgener i omgivelserne, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er
væsentlige. Det samlede lugtbidrag fra skorstene på biogasanlægget beregnet ved
hjælp af OML-modellen må ikke overstige 5 LE/m3 uden for virksomhedens skel.
OML-beregningen skal gennemføres som angivet i afsnit 4.5 i Miljøstyrelsens Luftvejledning (vejledning nr. 2/2001). OML-beregningen skal som minimum gennemføres i den receptorhøjde, der modsvarer den højeste af de omgivende eksisterende
og planlagte nye bebyggelser ved virksomheden, samt de aktuelle terrænforhold.
B-værdien for lugt er overholdt, hvis OML- beregningen er mindre end eller lig med
grænseværdien. OML-beregningen skal være udført på baggrund af det aritmetiske
gennemsnit af 3 enkeltmålinger ved præstationskontrol på lugtemissionerne fra de
enkelte skorstene.

C2.

Lugt fra diffuse kilder må ikke efter tilsynsmyndighedens skøn give anledning til væsentlige lugtgener ved naboers udendørs opholdsområder.

C3.

Alle tanke og rørsystemer skal være tætte.
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C4.

1.4
D1.

Inden skorsten til afkast fra gasfyret energianlæg og fra processen ibrugtages, skal tilsynsmyndigheden have modtaget en revideret OML-beregning,
som viser at C2 overholdes i den forventede maksimale driftssituation.
Støj
Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke
overstige følgende værdier:
Ved nærmeste nabobeboelse
Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00 55 dB(A)
Lørdag kl. 07.00 – 14.00
55 dB(A)
Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00 45dB(A)
Lørdag kl. 14.00 – 22.00
45 dB(A)
Søn- og helligdag kl. 07.00 – 22.00 45 dB(A)
Alle dage
kl. 22.00 – 07.00
40 dB(A)
Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).
I skel til nabo i erhvervs- og industriområde
Alle dage døgnet rundt
70 dB(A)
I et hvilket som helst punkt i området for åben og lav boligbebyggelse
Mandag – fredag
45 dB(A)
kl. 07.00 – 18.00
Lørdag
kl. 07.00 – 14.00
45 dB(A)
Mandag – fredag
Lørdag

kl. 18.00 – 22.00
kl. 14.00 – 22.00

40 dB(A)
40 dB(A)

Søn- og helligdag
Alle dage

kl. 07.00 – 22.00
kl. 22.00 – 07.00

40 dB(A)
35 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 dB(A).
2.5 Råvarer og affald
E1.

Slam og spildolie samt faste brændsler, råvarer, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere.

E2.

De i vilkår E1 nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en
oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet
således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til
jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den
største beholder i området. Ved impermeabelt areal forstås et område med tæt belægning,
der kan modstå de forurenende stoffer, som findes i og vil kunne frigives fra produkter og
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affald, der håndteres på arealet, således at de forurenende stoffer ikke kan sive ned til jord
og grundvand gennem belægningen.
E3.

Impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så
hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

E4.

For overjordiske tanke under 6.000 l indeholdende olie/diesel gælder følgende:
x
x
x
x
x
x

x

x

x

Senest 2 uger før arbejdet begyndes, skal det meddeles tilsynsmyndigheden, hvornår
anlægget skal etableres. Sammen med meddelelsen fremsendes beskrivelse af anlægget samt skitse over anlæggets placering på ejendommen.
Der skal fremsendes kopi af tankattest til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter etableringens færdiggørelse.
Det skal sikres, at tanken er typegodkendt, samt at rørsystemet til tankanlægget er typegodkendt.
Olietankanlæg må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer
til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der
indvindes drikkevand.
Overjordiske tanke under 6.000 l må kun flyttes såfremt tanken er forsynet med oprindeligt mærkeskilt, der som minimum oplyser om fabrikantens navn og hjemsted, tankrumfang og – type, fabrikationsnummer og – år.
Følgende tanke under 6.000 l må ikke tages i brug til opbevaring af olieprodukter:
o Tanke, der har været anvendt til opbevaring eller opsamling af andet end olieprodukter, eksempelvis husspildevand og ajle.
o Tanke, der har været anvendt til opbevaring af olieprodukter, som kræver
opvarmning for at kunne transporteres, og som skal anvendes til opbevaring af
lettere olieprodukter.
o Tanke, der er sløjfet.
Hvis der er en begrundet mistanke om, at anlægget eller pipelinen er utæt, skal
tilsynsmyndigheden straks underrettes. Der skal straks træffes foranstaltninger, der
kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget.
Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter,
herunder spild der ikke umiddelbart kan fjernes, skal den, der har forestået
påfyldningen, straks underrette tilsynsmyndigheden og ejeren eller brugeren af
anlægget. Konstateres spildet af ejeren eller brugeren af anlægget, skal denne straks
underrette tilsynsmyndigheden.
Anlægget skal være i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en
åbenbar, nærliggende risiko for at der kan ske forurening af jord, grundvand eller
overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank,
rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke. Det skal tillige sikres, at anlægget fortsat står på et varigt stabilt underlag. Som led i vedligeholdelse skal ejer og bruger af anlægget foranledige, at de nødvendige reparationer finder sted.
Reparation af en tank skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed
skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer eller bruger.
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x
x

Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten eller overensstemmelseserklæringen, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter og dokumentation for
udførte reparationer og ændringer.
Det skal sikres at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten, overensstemmelseserklæring eller øvrige attester, overholdes.

E5.

Udendørs tanke langs interne kørselsruter skal sikres mod påkørsel.

E6.

Alle procestanke og kondensatbrønde skal være forsynet med niveaumålerudstyr og overfyldningssikringer. Der skal årligt foretages eftersyn og funktionsafprøvning af niveaumålerudstyr samt nødvendig test og vedligeholdelse af kontrolforanstaltningerne til sikring mod overfyldning. Alle tanke/beholdere som har indhold under tryk skal være forsynet med en sikkerhedsventil samt en akustisk og visuel alarm, der aktiveres ved overfyldning. Der skal årligt foretages eftersyn og funktionsafprøvning af sikkerhedsventilen,
herunder også ventilens åbningstryk, samt nødvendig vedligeholdelse af kontrolforanstaltningerne til sikring mod overfyldning.

E7.

Betontanke skal tømmes og kontrolleres for tæthed og styrke mindst hvert 10. år, og
eventuelle utætheder og fejl skal udbedres. Kontrollen skal gennemføres af en autoriseret
beholderkontrollant. Tilstandsrapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden, så snart den
foreligger. Øvrige procestanke skal inspiceres for korrosion udvendigt mindst hvert 5. år,
og skal tømmes, renses og inspiceres indvendigt mindst hvert 10. år, samt hvis der sker
udsivning. For overjordiske tanke placeret i tankgrav kan tilsynsmyndigheden efter anmodning fra virksomheden udskyde kontrollen. Eventuelle utætheder og fejl skal udbedres. Inspektionen skal gennemføres af et uvildigt kvalificeret firma. Tilstandsrapporten fra
tankundersøgelsen skal sendes til tilsynsmyndigheden, så snart den foreligger.

.
E8.

Udendørs arealer skal renholdes.

E9.

Affald fra rensningsprocesser skal opbevares indendørs eller i tæt lukket beholder.

2.6 Driftsforstyrrelser og uheld
G1.

Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse
for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket.
Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende
driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.

G2.

Der skal udarbejdes en driftsinstruks for energianlæg og evt. "lugtreduceringsenhed".
Herunder en instruks for den løbende, rutinemæssige vedligeholdelse. Driftsinstrukser
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skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at godkendelsen er taget i
brug.
2.7 Egenkontrol
H1.

Senest 6 måneder efter dato for ibrugtagningstilladelsen for fase 3 skal det eftervises ved
OML-beregning baseret på målte emissionsværdier at immissionskoncentrationen for furfural/ og NOX jf. vilkår B2 overholdes. Tilsynsmyndigheden kan i forbindelse med en
klage, inden der gives ibrugtagningstilladelse, forlange ovenstående målinger.

H2.

Driftsjournaler skal fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende og opbevares i 5 år.
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Bilag
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Bilag A

Oversigtsplan af område med anlæg
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Bilag B

Situationsplan

Kælderplan:

Damp gen.

Bevares

Vandbehandling
Spildevand og
blødgøring til damp

Bevares

Trykluft kompr.

Fyldes op
Biomasse affald
Base
Palletanke

Infeed transportbånd

Opriver

Sortering

Cyklon
Svovlsyre

Bevares

Kælderplan

Stueplan:
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Længdesnit (fra syd):
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Bilag C

OML og deposition; baggrund og resultater

C.1 Metode og forudsætninger
C.1.1 OML
For at kunne vurdere om anlæggets luftemission vil kunne forårsage væsentlig påvirkning på omgivelserne ud fra
en vurdering af om den vil kunne deponeres lokalt (dvs. indenfor en rimelig afstand fra anlægget) er der lavet en
OML-beregning.
Emissioner af kvælstof til luft fra anlægget består primært af kvælstofoxider (NO og NO2). Det antages at den
emitterede NOx hurtigt omdannes til NO2 og der ses således bort fra NO.
Bidrag til depositionen af kvælstof fra det kommende anlæg ved Lervangen, beregnes på baggrund af årsmiddelværdierne beregnet i OML-multi (version 5.03). OML anvender standard meteorologisk datasæt fra Kastrup 1976.
Der er tale om beregninger på baggrund af et worst case scenarie.
De anvendte emissioner er de gældende emissionsgrænseværdier.
Furfural er beregnet i OML-multi under samme forudsætninger med de i Tabel 2 angivne luftmængder.

C.1.2 Deposition (NOX)
Afsætningen af gasser og partikelbundne stoffer ved tørdeposition afhænger af landoverfladens karakter, således
at deposition på en mere ru overflade typisk er højere end deposition på en mindre ru overflade. Depositionen til
f.eks. en skov i Midtjylland ligger på ca. 25 kg N/ ha, mens deposition til græs ligger på ca. 14 kg N/ ha, hvilket
svarer til den gennemsnitlige deposition. Depositionshastigheden og stoffers evne til at afsættes i omgivelserne
afgøres derudover af stoffernes transport i luften, stofstørrelsen og omdannelsesmekanismer, herunder omsætning
og nedbrydning. Tør-depositionen af gasser/partikler på land afhænger således også af stoffernes reaktivitet og
opløselighed. Våddeposition er udvaskning af luftens stoffer i form af partikler og gasser ved nedbør som regn og
sne.
Depositionsberegningen er baseret på en metode udviklet af DMU for tørdeposition med udgangspunkt i en række
forudsætninger, oplistet nedenfor.
x

Der er anvendt den største koncentration (årsmiddelværdi) i den givne afstand - uanset retning.

x

Det forudsættes en ruhed for området og "opland" som anvendt ved estimeringen af depositionshastigheden (gennemsnit for mark (græs) og skov, overflademodstand 0,3)

x

Der antages ved den anvendte depositionshastighed:
-

en referencehøjde på 2 m,
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-

en gennemsnitslig ruhedshøjde på 0,3 m

x

Der er lavet en gennemsnitsbetragtning af depositionshastigheden (i mm/s) for NO2 (dag og nat: 6,05 og
2,74, dvs. 4,40).

x

Slut-resultatet (næringspåvirkning samt forsurende effekt) for N er omregnet fra NOx ved at dividere med
den molære masse.

Den anvendte beregningsmodel:
Årlig deposition = OML-årsmiddelværdi [μg/m3] · Dep.hastighed [m/s] · 365 · 24 · 3600 s = X,Y · 105 μg/m2 =
X,Y kg/ha
Beregningen tager som nævnt ikke hensyn til at der deponeres stof undervejs mellem kilden og naturområdet.
På basis af den generelle modelusikkerhed, samt antagelserne om afsætningen vurderes usikkerheden ligeledes at
være omkring 50 % i disse beregninger.
Depositionshastigheden for NOx og SO2 er opgivet i Miljøstyrelsens rapport Nr. 35 fra 1994: "Processer for tørdeposition",
og her er medtaget et gennemsnit af dag og nat for landområder. Tør-depositionen af NO2 på land afhænger næsten udelukkende af biologisk aktivitet (optagelse gennem spalteåbninger), hvilket gør denne deposition døgn-varierende (størst biologisk aktivitet om dagen). Der er til beregningen taget et gennemsnit af depositionshastighederne for nat og dag.
Dels fordi afsætningshastigheden for NO2 er større end for NO og dels fordi der i koncentrationsberegningerne ses bort fra
fjernelse som følge af deposition giver denne beregning et konservativt ”worst case” estimat af kvælstofbelastningen. I
realiteten vil luftkoncentrationerne være mindre nedstrøms fra anlægget som følge af tørafsætning af kvælstof under transporten.
Der er ikke regnet med våddeposition, idet vandopløseligheden af kvælstofoxider er meget lav.

Baggrundsniveauet for deposition af de undersøgte stoffer i området omkring BioGasol-HT er baseret på DMU's
opgørelse på kommuneniveau for Høje-Taastrup Kommune (Beregninger fra DEHM-model – DMU, hentet januar 2013); 13,1 kg N / ha.

C.2

Resultater – OML for energianlæg

Dato: 2013/01/09

OML-Multi PC-version 20030312/5.03
Danmarks Miljøundersøgelser
Licens til COWI A/S, Jens Christian Skous vej 9, Århus C

Side

1

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):
Start af beregningen
=
Slut på beregningen (incl.) =

760101 kl. 1
761231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: Kastrup
Koordinatsystem.
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Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.
Ruhedslængde, z0

= 0.300 m

Største terrænhældning =

2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 14 koncentriske cirkler med centrum x,y:
704769.,
6173081. og radierne (m): 50.
100. 200. 300. 400. 500. 600. 800. 1000. 1200. 1500.
2500. 5000. 10000.
Terrænhøjder er ikke alle ens.
Alle receptorhøjder

=

1.5 m.
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Dato: 2013/01/09

OML-Multi PC-version 20030312/5.03
Danmarks Miljøundersøgelser

Side

2
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Dato: 2013/01/09

OML-Multi PC-version 20030312/5.03
Danmarks Miljøundersøgelser

Side

3

Side

4

Retningsafhængige bygningsdata (kun retninger med bygningshøjde større end nul er medtaget).
Kilde nr. 1:
Retning
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170

Højde[m] Afstand[m]
25.0
5.0
25.0
5.0
25.0
5.0
25.0
5.0
25.0
5.0
25.0
5.0
25.0
5.0
25.0
5.0
25.0
5.0
25.0
5.0
25.0
5.0
25.0
5.0
25.0
5.0

Dato: 2013/01/09

OML-Multi PC-version 20030312/5.03
Danmarks Miljøundersøgelser

Side til advarsler.
*****************

ADVARSEL

****************

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 71 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.
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Dato: 2013/01/09

OML-Multi PC-version 20030312/5.03
Danmarks Miljøundersøgelser

Side

5
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Dato: 2013/01/09

OML-Multi PC-version 20030312/5.03
Danmarks Miljøundersøgelser

C.2.1 Resultater – Deposition
Tabel 4

Deposition af NOx som følge af røggasudledning fra BioGasol-HT.

Afstand
fra 0,0
(m)

Næringsbidrag
(kgN/ha/år)

Forsurende
effekt af
kvælstof
(keq/ha/år)1)

50
100
200
300
500
2500
10000

0,42
0,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,030
0,030
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Baggrundsdeposition
(kgN/ha/år)

Samlede
deposition
(kgN/ha/år)

Anlæggets
bidrag, % af
samlet

13,1

13,52
13,52
13,10
13,10
13,10
13,10
13,10

3,2
3,2
0
0
0
0
0

1) Den forsurende effekt af kvælstoffet er inkl. effekten af baggrundsdepositionen.

Side
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C.2.2 Resultater – OML for furfural (lugt)
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Notat – Vurdering af massestrømme og emissioner for BioGasol-HT

1 Introduktion
BioGasol ønsker at bygge et demonstrationsanlæg til forbehandling af biomasse på Vestforbrændings grund
på Lervangen 1 i Høje Tåstrup.
Dette notat er en foreløbig vurdering af massestrømme og miljøpåvirkning for anlægget. I sin nuværende
form er det baseret på grove vurderinger særligt for miljøpåvirkningerne. Det er lavet til brug for at Høje
Tåstrup kommune (Teknik- og miljøcenter) kan vurdere, om anlægget ligger indenfor aktiviteterne af en K206
listevirksomhed, som hidtil vurderet.

1.1 Forbehandling generelt
Formålet med forhandling af biomasse er at gøre biomassens indhold af hydrokarboner tilgængelig for
produktion af forskellige typer sukre og/eller bioethanol. BioGasols teknologi er beregnet til såkaldt 2.
generations anlæg hvor biomassens indhold af lignocellulose udnyttes. Lignocellulose er dele af planter som
ikke egner sig til fødevarer og som igen består af forskellige polymerer som kaldes hhv. hemicellulose,
cellulose og lignin. BioGasols forbehandlingsteknologi baserer sig på en såkaldt svag/tynd syre hydrolyse
proces som foregår ved en forholdsvis lav koncentration af svovlsyre og en temperatur på typisk 140-170 °C.
I denne proces omdannes hemicellulose til C5-sukker (forskellige slags sukre med 5 kulstof atomer). Videre
behandlingstrin kan være omdannelse af cellulose til C6-sukre ved hjælp af enzymer og endelig at fremstille
bioethanol ved fermentering af C5- og/eller C6-sukre.

2 Anlægsbeskrivelse
BioGasols forretningsmodel er at tilbyde bestemte nøgleteknologier som er vitale for et 2. generations anlæg
til produktion af sukker og/eller bioethanol. Disse nøgleteknologier er:
1. En forbehandlingsenhed til svag/tynd syre hydrolyse.
2. En klasse 1 genmodificeret mikroorganisme som egner sig til fermentering af både C5- og C6-sukre.
Det anlæg som BioGasol ønsker at bygge i Høje Tåstrup skal bruges til at demonstrere BioGasols teknologi i
en skala som skal sandsynliggøre at man herfra kan opskalere teknologien til kommerciel skala. Anlægget
består af et hovedanlæg og et forsøgsanlæg. Den primære del af anlægget (Hovedanlægget) skal
demonstrere BioGasols forbehandlingsteknologi og vil bestå af følgende procestrin:
x
x
x

Forbehandling
Flash-separation (udskillelse af dampfraktion fra forbehandlingen)
Separation (adskillelse af væske og fast stof)

Forsøgsanlægget skal anvendes til at teste mikroorganismer til fermentering med en kapacitet på en
tiendedel af hovedanlæggets kapacitet og ved færre driftstimer (se forventet driftsprofil senere i afsnittet).
Derfor vil det kun være en delstrøm som skal fortsætte til forsøgsanlægget, som består af følgende
procestrin:
x
x

Enzymatisk hydrolyse (en type behandling til omdannelse af cellulose til C6-sukre)
C5- og C6-fermentering (omdannelse af sukre til ethanol og CO2)

Figuren nedenfor viser sammenhængen mellem anlæggets procestrin:
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Det skal bemærkes, at det biogasanlæg som skal modtage den forbehandlede biomasse er et eksternt anlæg.
Det vil blive lavet en fast leveringsaftale med et eller flere biogasanlæg. Den forbehandlede biomasse er
attraktiv for biogasanlæg da den har et højt biogaspotentiale.
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Endvidere vil der være nogle hjælpesystemer til anlæggets drift:
x Dampgenerering
x Vand
x Kemikalier
x Trykluftsforsyning
x Spildevandshåndtering
x Håndtering af luftemissioner
x Kølevand
x Kill-anlæg til GMO
De vigtigste oplag vil være biomasse svarende til ca. 1 døgns drift (60 tons) og svovlsyre svarende til en
tankbil (ca. 30 m3). Dampgenerering vil ske med naturgas som findes i området.

2.1 Forventet driftsprofil
Hovedanlægget vil som udgangspunkt have en kapacitet på 4 tons tør biomasse i timen. Ved længerevarende
kørsel (>7 timer) vil anlægget dog typisk blive kørt ved en lavere kapacitet (forventet nominel last: 2,5 tons/h
tør biomasse, svarende til ca. 3 tons/h halm) da det primære formål vil være at demonstrere driftsstabilitet.
Anlægget vil ofte kun blive kørt i dagtimerne i hverdagene og det årlige antal driftstimer forventes således at
være lavere end 2500. BioGasol ønsker over kortere tid at have muligheden for at teste ved større kapacitet
(12 tons tør biomasse i timen), såfremt det bliver relevant vil det dog være en opstilling, som får ganske få
driftstimer.
Forsøgsanlæggets kapacitet skal som nævnt være 10% af Hovedanlægget. Endvidere vil Forsøgsanlægget ikke
altid køre når Hovedanlægget kører og det forventede antal årlige driftstimer er mindre end 1000.
Hovedanlægget forventes som nævnt at være i drift i 2500 timer årligt fordelt på følgende aktiviteter:
Driftstimer /år

Tons tørstof/time

Test under småforsøg, ombygning, reparation

1000

0 - 2,5

500

Langtidstest

1250

2,5

3125

Fuldkapacitetstest

225

4

900

Test af 12 ton/h anlæg

25

12

300

Biomasse til hovedanlæg

2500

Tons tørstof/år

4825

3 Massestrømme
I et anlæg som det ovenfor beskrevne vil der være en lang række kemiske komponenter som flyder mellem
de forskellige procestrin. Af hensyn til overskueligheden af dette notat er listen af komponenter reduceret,
således at der eksempelvis for C5-sukre kun angivet xylose, da langt de fleste C5-sukkermolekyler vil være
xylose. Listen af komponenter er således:
x
x
x
x
x
x
x
x

Vand
Hemicellulose
Cellulose
Lignin
Glucose
Xylose
Ethanol
CO2

MHO 17-01-2013

Page 4 of 7

Notat – Vurdering af massestrømme og emissioner for BioGasol-HT

x
x
x
x
x
x
x

Furfural og lignende
Svovlsyre
Natriumhydroxid
Mikroorganismer
Enzymer
Andet uorganisk
Andet organisk

I nedenstående tabel henviser strømnumre til de samme numre som er vist i figuren ovenfor. Tallene i
tabellen er typiske tal, men der vil være variationer både for forskellige typer biomasse (som udgangspunkt
halm) men også indenfor samme type biomasse vil der være eksempelvis årstidsvariationer. De øverste tre
rækker angiver total massestrøm for hhv. 1) gennemsnitlig mængde i timen når anlægget er i drift, 2)
maksimal mængde i timen når anlægget er i drift og 3) forventede årlige mængder. Rækkerne nedenfor
angiver komponentsammensætningen på massebasis. De årlige mængder er baseret på 2500 årlige
driftstimer for Hovedanlægget (blå kolonner) med driftsprofil som angivet i afsnit 2.1 og 1000 timer for
Forsøgsanlægget (orange kolonner).
Str1

Str2

Str3

Str4

Str5

Str6

2941
14117
5676

7714
37029
14889

716
3435
1381

7
36
14

708
3400
1367

13
64
26

Vand
Hemicellulose
Cellulose
Lignin
Glucose
Xylose
Ethanol
CO2

15,0 wt%
22,6 wt%
32,0 wt%
12,3 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%

65,9 wt%
0,9 wt%
11,2 wt%
4,7 wt%
1,3 wt%
7,6 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%

98,6 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%

99,99%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

99,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Furfural
Svovlsyre
Natriumhydroxid
Mikroorganismer
Enzymer
Andet uorganisk
Andet organisk

0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
5,4 wt%
12,7 wt%

0,2 wt%
0,6 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,8 wt%
6,8 wt%

0,9 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,5 wt%

Str7

Str8

Str9

0,0%
0,01%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,01%
Str10

98,6 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%

6985
33530
13482

485
2328
485

215
1032
215

62,5 wt%
1,0 wt%
12,3 wt%
5,2 wt%
1,5 wt%
8,4 wt%
0,0 wt%

81,3 wt%
0,0 wt%
0,1 wt%
0,4 wt%
1,9 wt%
10,8 wt%
0,0 wt%

20,4 wt%
3,2 wt%
39,9 wt%
16,1 wt%
0,5 wt%
2,7 wt%
0,0 wt%

Gns. Flow [kg/h]
Max. Flow [kg/h]
Årlig mængde [ton/år]

Gns. Flow [kg/h]
Max. Flow [kg/h]
Årlig mængde [ton/år]
Vand
Hemicellulose
Cellulose
Lignin
Glucose
Xylose
Ethanol
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Str11

0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
Str12

907
4354
907

1983
9516
1983

61
291
61

79,7 wt%
0,1 wt%
1,8 wt%
3,8 wt%
8,6 wt%
1,3 wt%
0,0 wt%

85,2 wt%
0,1 wt%
0,9 wt%
1,8 wt%
0,2 wt%
0,9 wt%
3,2 wt%

0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%

0,9 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,5 wt%
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CO2

0,0 wt%

0,0 wt%

0,0 wt%

0,0 wt%

3,1 wt%

99,9 wt%

Furfural
Svovlsyre
Natriumhydroxid
Mikroorganismer
Enzymer
Andet uorganisk
Andet organisk

0,1 wt%
0,7 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,9 wt%
7,4 wt%

0,2 wt%
0,9 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
4,5 wt%

0,0 wt%
0,2 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
3,0 wt%
14,0 wt%

0,0 wt%
0,1 wt%
0,1 wt%
0,0 wt%
0,1 wt%
0,7 wt%
3,6 wt%

0,0 wt%
0,2 wt%
0,3 wt%
0,1 wt%
0,1 wt%
0,3 wt%
3,6 wt%

0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,0 wt%
0,1 wt%

4 Miljøpåvirkning
4.1 Luft emissioner
Det vurderes at der er følgende væsentlige emissioner til luften:
x
x
x
x

Lugt
Furfural (samt lignende stoffer)
Støv
Røggas fra produktion af damp

Umiddelbart vurderes det at lugt og furfural vil være de væsentligste luftemissioner til omgivelserne.
Lugt:
Der er følgende væsentlige kilder til lugtemission fra anlægget:
1.
2.
3.
4.

Ikke kondenserbare gasser fra flash-trinnet i forbehandlingen
Udlastningsområde for forbehandlet biomasse.
Røggas fra dampgenerator
Afgangsluft for fermentering

Det er vanskeligt at vurdere kildestyrker for lugtemissioner når der ikke findes tilsvarende anlæg som
reference. Luftmængderne kan derimod vurderes og er som følger ved gennemsnitlig nominel last:
1. Ikke kondenseret fra flash-trin
2. Udlastningsområde for
biomasse
3. Dampgenerator
4. Afgangsluft for fermentering

10 Nm3/h
20 Nm3/h som damper af, men som vil blive opblandet med øvrigt
udsugningsluft fra området, formentlig mindst 10 gange så meget.
2200 Nm3/h (+ 600 Nm3/h når forsøgsanlæg er i drift)
30 Nm3/h når fermentering er i drift

De første tre afkast vil forekomme mens forbehandlingsanlægget kører, dvs. 2500 timer årligt, mens der kun
forventes afkast fra fermentering 1000 timer årligt. Der er således tale om ganske små mængder bortset fra
røggassen fra dampgeneratoren. Umiddelbart vil det forventes, at den høje eksisterende skorsten vil være
tilstrækkelig for at kunne holde de normale krav til lugtimmission. Dette skal naturligvis understøttes af OMLberegninger samt målinger efter anlægget er taget i brug. Her kan vurderes, om det er behov for tiltag for
lugtreduktion, eksempelvis biofilter eller skrubber-system. Der skal således reserveres plads i anlæggets
layout til et lugtreduktionssystem.
Furfural:
Furfural er inkluderet blandt luftvejlednings B-værdier og emission af furfural skal således vurderes i henhold
til dette. Emission af furfural fra anlægget er beregnet til at være mindre end 25 g/h (ud fra massestrøm Str4
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og Str6) ved gennemsnitligt forventet (nominel) last i 2500 timer årligt. For at opnå dette er det vigtigt med
en effektiv kondenseringsenhed, således at furfural kondenseres til spildevandsstrømmen (Str5). OMLberegninger skal vise om yderligere reduktionstiltag er nødvendige.

4.2 Spildevand
Der vil være en årlig spildevandsmængde på ca. 3500 m3/år. COD-indhold i denne strøm er beregnet til cirka
20 g O2/L. Spildevandet forventes ikke at indeholde tungmetaller eller miljøfremmede stoffer i nævneværdig
grad. Der vil være et indhold af salte, særligt sulfat fra svovlsyre. Spildevandstilslutning skal ske efter
gældende regler, det forventes ikke at der er behov for yderligere behandling på selve anlægget.
Spildevandets indhold af nærringssalte gør det interessant at anvende det til markvanding på bestemte tider
af året. Det vil derfor blive undersøgt, om det kan ske i overensstemmelse med slambekendtgørelsen.
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